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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 0817/2011, ingiven av Jean-Antoine Enrile, fransk 
medborgare, om diskriminering av personer som inte är bosatta i Spanien 
vid betalning av arvsskatt

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren bor i Paris. Hans far var spansk medborgare och bodde i Madrid fram till sin 
död i november 2008. Framställarens två bröder är spanska medborgare och bor i Madrid. 
Efter faderns död delades egendomen upp mellan de tre bröderna. Hans två bröder betalar 
vardera 0,30 procent i arvsskatt, men själv tvingas han betala 30 procent av det enda skälet att 
han inte bor i Spanien. Han menar att denna situation är diskriminerande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012.

Kommissionens iakttagelser

Den 27 oktober 2011 beslutade kommissionen att väcka talan mot Spanien inför Europeiska 
unionens domstol (EU-domstolen) för att deras arvs- och gåvoskattebestämmelser lägger en 
högre skattebörda på personer som inte är bosatta i Spanien och på tillgångar i utlandet. 

Arvs- och gåvoskatt i Spanien regleras både nationellt och av de autonoma regionerna. De 
autonoma regionernas lagstiftning ger de bosatta flera skatteförmåner, som i praktiken innebär 
att stadigvarande bosatta betalar mycket lägre skatt än personer som inte är bosatta där.
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Kommissionen anser att detta utgör ett hinder för den fria rörligheten för personer och kapital, 
vilket strider mot fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 45 respektive 63).

I ett liknande fall, mål C-256/06 (Jäger), prövade EU-domstolen huruvida en medlemsstats 
lagstiftning överensstämmer med EU-lagstiftningen om medlemsstaten vid beräkning av 
arvsskatt gör skillnad på om tillgångarna finns i den medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat. Domstolen slog i sin dom fast att det objektivt sett inte finns någon skillnad i 
situationen som kan motivera en ojämlik skattemässig behandling när det gäller det belopp 
som tas ut i arvsskatt för tillgångar som finns i Tyskland och tillgångar som finns i en annan 
medlemsstat. Domstolen kom fram till att den nationella lagstiftningen i fråga strider mot 
principen om fri rörlighet för kapital enligt EU-fördraget, eftersom det inte bevisats att 
lagstiftningen är motiverad av tvingande skäl av allmänt intresse.

Även i mål C-107/94 (Asscher) ansåg domstolen att en skillnad i behandlingen av två 
kategorier av skattebetalare skulle kunna utgöra diskriminering enligt vad som avses i 
fördraget, om det inte föreligger någon objektiv skillnad mellan de båda kategoriernas 
situation som kan motivera en sådan åtskillnad. Domstolen fastslog att Nederländernas 
tillämpning av en skattesats om 25 procent av inkomsten för icke-bosatta och en skattesats om 
13 procent av inkomsten för bosatta var diskriminerande. 

4. Kommissionens kompletterande svar (REV), mottaget den 31 oktober 2014

Den 3 september 2014 gav domstolen sitt avgörande i det förfarande som kommissionen hade 
inlett. Domstolen konstaterade att de spanska arvs- och gåvoskattebestämmelserna som lägger 
en högre skattebörda på personer som inte är bosatta i Spanien och på tillgångar i utlandet inte 
är förenliga med EU:s lagstiftning1. 

Den 8 september 2014 uppmanade kommissionen de spanska myndigheterna att informera om 
vilka åtgärder de hade för avsikt att vidta för att efterleva domstolens dom. Spanien har två 
månader på sig att svara. Skulle de spanska myndigheterna inte att svara kan kommissionen 
besluta att inleda ett överträdelseförfarande i enlighet med artikel 260 i EUF-fördraget för 
underlåtenhet att efterleva domstolens dom.

Under tiden kan EU-medborgare som anser sig blivit diskriminerade genom tillämpning av 
ovannämnda skattebestämmelser få sitt ärende prövat hos de nationella myndigheterna inom 
den föreskrivna preskriptionstiden. 

5. Kommissionens kompletterande svar (REV.II), mottaget den 28 februari 2015

Efter det överträdelseförfarande som inleddes av kommissionen, beslutade domstolen den 3 
september 2014 att de spanska arvs- och gåvoskattebestämmelserna som lägger en högre 
skattebörda på personer som inte är bosatta i Spanien och på tillgångar i utlandet inte är 
förenliga med EU:s lagstiftning2. 

                                               
1 Domstolens dom i mål C-127/12.
2  Domstolens dom i mål C-127/12. www.curia.europa.eu
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I enlighet med detta uppmanade kommissionen den 8 september 2014 de spanska 
myndigheterna att informera om vilka åtgärder de hade för avsikt att vidta för att efterleva 
domstolens dom.

De spanska myndigheterna har informerat kommissionen att man har antagit ändringar1till 
arvs- och gåvoskattsbestämmelserna för att komma till rätta med situationen. Den nya 
lagstiftningen är i kraft sedan den 1 januari 2015. 

                                               
1

Lag 26/2014 av den 27 november om ändring av lag 35/2006 av den 28 november om inkomstbeskattning av fysiska personer, 
omarbetning av lagen om inkomstbeskattning av personer som inte är bosatta i landet, antagen genom det kungliga lagdekretet 5/2004 av den 
5 mars, och andra skatteregler. Spaniens officiella tidning (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO) nr 288, fredag 28 november 2014 Sec. 
I. s. 96860


