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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2623/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik M.M. 
Hispaanias kinnisvara omavate ELi kodanike ebaõiglase kohtlemise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on vastu tõsiasjale, et Hispaania õigusaktide kohaselt tuleb erimaksu 
maksta sellise kinnisvara eest, mis ei ole omaniku peamine elukoht. Maksust on vabastatud 
Hispaanias alaliselt elavad Hispaania ja muude riikide kodanikud. Tavaliselt on maksu suurus 
mõnisada eurot.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 7. novembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Tundub, et petitsiooni esitaja viitab1 muus liikmesriigis elavate ja Hispaanias kinnisvara 
omavate ELi kodanike tulu2 maksustamisele Hispaanias.

Petitsiooni esitaja väidab, et teda diskrimineeritakse, kuna tema oleks kohustatud maksma 
maksu Hispaanias asuvalt kinnisvaralt saadud tulult, kuid Hispaania kodanikud või 
Hispaanias alaliselt elavad muude ELi riikide kodanikud seda tegema ei pea. 

Kohe alguses tuleks märkida, et ELi õigusaktidel on otsese maksustamise valdkonnas vaid 

                                               
1 Viidates maksuvormile 210: Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento 
permanente.
2 Kas „tegelik üür” või „kaudne üür”.
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piiratud kohaldamisala. Liikmesriikidel on ulatuslik pädevus oma maksusüsteemide 
kujundamisel ja selle struktuuri, nt maksuhaldusmenetluste üle otsustamisel. Kuid 
liikmesriigid peavad täitma ka neile ELi toimimise lepinguga pandud kohustusi. Neil ei ole 
lubatud kodakondsuse või elukoha alusel diskrimineerida ühegi liikmesriigi kodanikke, 
sealhulgas oma riigi kodanikke, ega kedagi, kes kasutab ELi toimimise lepinguga sätestatud 
vabadusi. Samuti ei tohi nad neid vabadusi põhjendamatult piirata.

Hispaania maksuseadus ei tundu sisaldavat sellist erinevat maksukohtlemist, nagu petitsioonis 
väidetakse. Füüsilisest isikust Hispaania maksuresidendid1, kes omavad2 Hispaanias teist 
elukohta, peavad maksma maksu selle kinnisvara pealt saadud tulult. Maksubaas arvutatakse 
välja kas üüritulu pealt, kui kinnisvara üüritakse välja, või fiktiivse nn kaudse üüritulu pealt. 
Ka mujal kui Hispaanias elava, kuid Hispaanias kinnisvara omava ELi kodaniku suhtes 
kohaldatakse kinnisvara pealt teenitava tulu maksustamist, kuna see on tema teine elukoht. 
Seega ei tundu olevat tegemist erineva maksukohtlemisega.

Järeldus

Petitsioonist saadud kättesaadava teabe põhjal ei tundu olevat tegemist ELi õiguse 
rikkumisega ja seega ei ole rikkumismenetluse algatamine põhjendatud.

                                               
1 Nii Hispaania kodanikud kui muu ELi riigi kodanikud.
2 Lisaks nende tavapärasele elukohale.


