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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2623/2013, του M. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άδικη μεταχείριση πολιτών της ΕΕ που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην 
Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι ιδιοκτησίες στην Ισπανία που δεν 
αποτελούν μόνιμες κατοικίες υπόκεινται σε ειδικό φόρο, σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο. Οι 
ισπανοί και ξένοι υπήκοοι που διαμένουν μόνιμα στην Ισπανία απαλλάσσονται από τον εν 
λόγω φόρο, ο οποίος συνήθως ανέρχεται σε κάποιες εκατοντάδες ευρώ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο αναφέρων φαίνεται να κάνει λόγο1 για το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην 
Ισπανία για τα εισοδήματα που αποκτώνται από πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο 
κράτος μέλος2 και οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία στην Ισπανία.  

Υποστηρίζει ότι είναι θύμα διακρίσεων καθώς θα υποχρεούτο να καταβάλλει φόρο επί του 

                                               
1 Αναφέρεται στο φορολογικό έντυπο 210 HYPERLINK
"https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GF00.shtml" Modelo 210. IRNR. Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente.
2 Είτε πρόκειται για «πραγματικό» είτε για «τεκμαρτό μίσθωμα».
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εισοδήματος που προκύπτει από την ακίνητη περιουσία του στην Ισπανία, ενώ οι Ισπανοί 
πολίτες, ή οποιοιδήποτε άλλοι πολίτες της ΕΕ που έχουν την μόνιμη κατοικία τους την 
Ισπανία δεν υποχρεούνται να το πράξουν. 

Πρέπει να σημειωθεί, κατ' αρχάς, ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής 
σε ό, τι αφορά την άμεση φορολόγηση. Τα κράτη μέλη είναι σε μεγάλο βαθμό αρμόδια για 
τον σχεδιασμό των δικών τους φορολογικών συστημάτων και για να αποφασίζουν για 
χαρακτηριστικά όπως οι φορολογικές διοικητικές διαδικασίες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις με βάση την 
ιθαγένεια ή την κατοικία έναντι υπηκόων άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικών τους, ή εις βάρος οποιουδήποτε ασκεί τις ελευθερίες που απορρέουν από τη ΣΛΕΕ. 
Ούτε μπορούν να εφαρμόζουν αναιτιολόγητους περιορισμούς σε αυτές τις ελευθερίες.

Το ισπανικό φορολογικό δίκαιο δεν φαίνεται να συνεπάγεται τη διαφορετική φορολογική 
μεταχείριση που δηλώνεται στην αναφορά. Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ισπανία1 και που διαθέτουν2 δευτερεύουσα κατοικία στην 
Ισπανία υπόκεινται σε φορολογία επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω 
ακίνητη περιουσία. Η φορολογητέα βάση υπολογίζεται με βάση είτε τα εισοδήματα από 
εκμίσθωση, εφόσον η ακίνητη περιουσία εκμισθώνεται είτε μια εικονική αξία που είναι 
γνωστή ως «τεκμαρτό μίσθωμα». Ομοίως, οι πολίτες της ΕΕ που δεν κατοικούν στην Ισπανία 
αλλά που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία στην Ισπανία υπόκειται σε φόρο για 
τα έσοδα από την ακίνητη ιδιοκτησία στην Ισπανία, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί για 
αυτούς δευτερεύουσα κατοικία. Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται να υφίσταται διαφορετική 
μεταχείριση.

Συμπέρασμα

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες που προέρχονται από την αναφορά, δεν φαίνεται να 
στοιχειοθετείται παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και με αποτέλεσμα να μην δικαιολογείται η 
κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.

                                               
1  Είτε είναι ισπανοί πολίτες είτε άλλοι πολίτες της ΕΕ
2 Eκτός από τη μόνιμη κατοικία τους.


