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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2623/2013, внесена от M. M., с германско гражданство, 
относно несправедливо третиране на граждани на ЕС, които имат 
собственост в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу факта, че съгласно испанското 
законодателство имотите, различни от основното жилище, се облагат със специален 
данък. Испански и чужди граждани, постоянно пребиваващи в Испания, са освободени 
от него. Данъкът обикновено е в размер на няколкостотин евро.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Вносителят на петицията вероятно има предвид1 данъчното облагане в Испания на 
доход, получен от граждани на ЕС, живеещи в друга държава членка2 и притежаващи 
недвижим имот в Испания.  

Той твърди, че е дискриминиран, тъй като ще бъде задължен да плаща данък върху 
доход, получен от недвижим имот, намиращ се в Испания, докато испански граждани 

                                               
1 Позовавайки са на Данъчен формуляр 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

sin establecimiento permanente.
2 Независимо от това дали е „действителен наем“ или „условно изчислен наем“.
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или други граждани на ЕС, пребиваващи постоянно в Испания, не са. 

Още от самото начало следва да се отбележи, че законодателството на ЕС има 
ограничено действие в областта на прякото данъчно облагане. Държавите членки до 
голяма степен разполагат с правомощията да уреждат своите собствени данъчни 
системи и да решават относно техните характеристики, като административните 
данъчни процедури. Държавите членки обаче  трябва да спазват задълженията си 
съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). На тях не им е 
позволено да дискриминират на основание на националност или място на пребиваване 
гражданите на която и да било държава членка, включително своите собствени 
граждани или друго лице, което упражнява свободите, предоставени по силата на 
ДФЕС. Те също така нямат право да прилагат необосновани ограничения по отношение 
на тези свободи.

Испанското данъчно право не изглежда да предвижда толкова различно данъчно 
третиране, колкото се твърди в петицията. По-специално, физическите лица, считани за 
местни лица за данъчни цели в Испания1 и притежаващи2 второ жилище в Испания, 
подлежат на данъчно облагане на приходите, получени от такъв недвижим имот.  
Данъчната основа се изчислява или на базата на получаван наем, ако недвижимият 
имот се дава под наем, или на базата на фиктивна стойност, известна като „условно 
изчислен наем“. По същия начин гражданин на ЕС, пребиваващ извън Испания, но 
притежаващ недвижим имот в Испания е длъжен да плаща данък върху дохода, който е 
получил от свой недвижим имот в Испания, тъй като последният за него е второ 
жилище. Така че не изглежда да има разлика в третирането.

Заключение

Въз основа на предоставената в петицията информация, няма нарушение на правото на 
ЕС, което да дава основание за откриване на процедура за нарушение.

                                               
1  Нито на испанските, нито на другите граждани на ЕС.
2 Нито в зависимост от постоянното им местожителство.


