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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 2623/2013 af M. M., tysk statsborger, om uretfærdig behandling 
af EU-borgere, der ejer ejendom i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod det forhold, at der i henhold til spansk lovgivning skal betales en 
særlig skat for ejendomme, der ikke er ejerens hovedbopæl. Spanske og udenlandske 
statsborgere med fast ophold i Spanien er undtaget. Skatten løber typisk op i nogle få 
hundrede euro.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. november 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Andrageren synes at henvise til1 den skattemæssige behandling, der gælder i Spanien af 
indtægter, der erhverves af EU-borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat2, og som 
ejer fast ejendom i Spanien.  

Han hævder at blive forskelsbehandlet, fordi han er forpligtet til at svare skat af indkomst 
erhvervet fra sin faste ejendom beliggende i Spanien, mens spanske statsborgere eller andre 
EU-borgere, der har fast bopæl i Spanien, ikke er. 

                                               
1 Med henvisning til skatteformular 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente.
2 Uanset om det er "faktisk leje" eller "beregnet lejeværdi". 
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Det bemærkes indledningsvis, at EU-lovgivning kun i meget begrænset omfang finder 
anvendelse på området direkte beskatning. Medlemsstaterne har generelt kompetence til at 
udforme deres egne skattesystemer og til at fastlægge f.eks. de administrative 
skatteprocedurer. Medlemsstaterne skal imidlertid opfylde deres forpligtelser i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). De må ikke på grundlag af 
nationalitet eller bopæl udsætte statsborgere fra en EU-medlemsstat, inklusive deres egen, 
eller enhver, som udøver de frihedsrettigheder, der er sikret i henhold til TEUF, for 
forskelsbehandling. De må heller ikke begrænse disse frihedsrettigheder uberettiget.

Den spanske skattelovgivning synes ikke at indebære en sådan forskellig skattemæssig 
behandling, som det anføres i andragendet. Navnlig er fysiske personer med skattemæssig 
bopæl i Spanien1, og som ejer en sekundær bolig i Spanien2, underlagt skattepligt af 
indtægter, der erhverves fra en sådan fast ejendom. Beskatningsgrundlaget beregnes enten på 
basis af lejeindtægten, hvis den faste ejendom udlejes, eller af en fiktiv værdi benævnt 
"beregnet lejeværdi". Ligeledes skal en unionsborger med bopæl uden for Spanien, som ejer 
fast ejendom i Spanien, svare skat af indtægter, vedkommende erhverver fra fast ejendom i 
Spanien, eftersom sidstnævnte for ham er en sekundær bolig. Derfor synes der ikke at være 
nogen forskel i behandlingen. 

Konklusion

På baggrund af de tilgængelige oplysninger i dette andragende synes der ikke at kunne 
konstateres nogen overtrædelse af EU-retten, der berettiger, at der indledes en 
overtrædelsesprocedure.

                                               
1  Uanset om der er tale om spanske statsborgere eller andre EU-borgere.
2 Ud over deres faste bopæl.


