
CM\1053026HU.doc PE551.839v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2014 - 2019

Petíciós Bizottság

28.2.2015

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M. M. német állampolgár által benyújtott 2623/2013. számú petíció a 
Spanyolországban ingatlannal rendelkező uniós polgárokkal szembeni 
tisztességtelen bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a spanyol jogszabályok értelmében a nem állandó 
lakóhelyként használt ingatlanokat külön adó terheli. A Spanyolországban állandó lakóhellyel 
rendelkező spanyol, illetve külföldi állampolgárok mentesülnek ez alól. Az adó összege 
általában néhány száz euró.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. november 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója a más tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező és 
Spanyolországban ingatlant birtokló uniós polgárokra Spanyolországban alkalmazott adóügyi 
szabályokra1 utal.2

                                               
1 Legyen szó akár „tényleges bérleti díjról”, akár „beszámított bérleti díjról”.
2 A Modell 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente adózási 
űrlapra utal.
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Azt állítja, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesül, mert adót kellene fizetnie 
spanyolországi ingatlanjából származó jövedelme után, miközben a spanyol 
állampolgároknak vagy a Spanyolországban állandó lakóhellyel rendelkező más uniós 
polgároknak nem. 

Már kezdetben meg kell jegyezni, hogy az uniós jog csak korlátozott hatállyal alkalmazandó a 
közvetlen adózás területén. Elsősorban a tagállamok illetékesek saját adózási rendszereik 
megtervezésének kérdésében, és abban, hogy döntsenek például az adóügyi közigazgatási 
eljárásokról. A tagállamoknak mindazonáltal be kell tartaniuk az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) szerinti kötelezettségeiket. Nem alkalmazhatnak hátrányos 
megkülönböztetést állampolgárság vagy lakóhely alapján semmilyen tagállam 
állampolgáraival szemben, ideértve sajátjaikat is, illetve az EUMSZ szerinti szabadságjogokat 
élvező személyekkel szemben. E szabadságjogok gyakorlását sem korlátozhatják 
indokolatlanul.

Úgy tűnik, hogy a spanyol adójog nem tartalmaz a petícióban állított megkülönböztető jellegű 
adózási bánásmódot. Konkrétan az adózási szempontból Spanyolországban lakóhellyel 
rendelkező1 és a Spanyolországban másodlagos lakóhellyel rendelkező2 természetes 
személyeknek adót kell fizetniük az ingatlanjukból származó jövedelmük után. Az adóalap 
vagy a bérleti díjból származó jövedelem (amennyiben az ingatlan bérbe van adva), vagy a 
„beszámított bérleti díj” néven ismert megállapított érték alapján kerül kiszámításra. 
Ugyanígy, egy Spanyolországon kívül állandó lakóhellyel rendelkező, Spanyolországban 
ingatlantulajdonnal bíró uniós polgárnak is adóznia kell a spanyolországi ingatlanjából 
származó jövedelme után, hiszen ez utóbbi másodlagos lakóhelyet jelent esetében. Így úgy 
tűnik, hogy nincs szó megkülönböztető bánásmódról.

Következtetés

A petícióban rendelkezésre bocsátott információ alapján úgy tűnik, nem derült fény az uniós 
jog megsértésére, és nem indokolt kötelezettségszegési eljárás indítása.

                                               
1  Akár spanyol állampolgárokról, akár más uniós polgárokról van szó.
2 Állandó lakóhelyükön kívül.


