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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2623/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. M., 
par netaisnīgu izturēšanos pret ES pilsoņiem, kam pieder īpašumi Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem ir jāmaksā īpašs 
nodoklis par īpašumiem, kas nav pastāvīgā dzīvesvieta. Spānijas un ārvalstu valstspiederīgie, 
kas pastāvīgi dzīvo Spānijā, ir atbrīvoti no šā nodokļa. Nodokļa summa parasti ir daži simti 
EUR.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 7. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz1 Spānijā piemēroto nodokļu režīmu attiecībā uz 
ienākumiem, kurus guvuši ES pilsoņi, kas dzīvo citā dalībvalstī2 un kam Spānijā pieder 
nekustamais īpašums.  

Viņš uzskata, ka tiek diskriminēts, jo būtu spiests maksāt nodokli par ienākumiem, kas gūti no 
viņa nekustamā īpašuma Spānijā, lai gan Spānijas vai citiem ES pilsoņiem, kas pastāvīgi 
dzīvo Spānijā, šāds nodoklis nebūtu jāmaksā. 

                                               
1 Atsaucoties uz nodokļu veidlapu Nr. 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente  .
2 "Pašreizējā īres maksa" vai "potenciālā īres maksa".
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Sākumā būtu jānorāda, ka ES tiesību aktiem ir tikai ierobežota darbības joma attiecībā uz 
tiešiem nodokļiem. Dalībvalstīm ir plašas pilnvaras izstrādāt savas nodokļu sistēmas un lemt 
par tādiem aspektiem kā administratīvās nodokļu procedūras. Tomēr dalībvalstīm ir jāievēro 
savi pienākumi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD). Tās nedrīkst 
diskriminēt nevienas dalībvalsts, tostarp Spānijas, valstspiederīgos, par pamatu ņemot 
valstspiederību vai dzīvesvietu, kā arī nedrīkst diskriminēt nevienu, kurš bauda ar LESD 
piešķirtās brīvības. Tās arī nedrīkst piemērot nepamatotus šo brīvību ierobežojumus.

Šķiet, ka Spānijas tiesību akti nodokļu jomā neparedz tik lielas nodokļu režīma atšķirības, kā 
tas ir apgalvots lūgumrakstā. Proti, fiziskas personas, kuras nodokļu dēļ dzīvo Spānijā1 un 
kurām ir2 otra dzīvesvieta Spānijā, tiek apliktas ar nodokli par ienākumiem, kas gūti no šāda 
nekustamā īpašuma. Ar nodokli apliekamo bāzi aprēķina vai nu pēc nomas ienākumiem, ja 
nekustamais īpašums ir izīrēts, vai arī neesošas vērtības, kas zināma kā potenciālā īres maksa. 
Tāpat ES pilsonim, kurš uzturas ārpus Spānijas un kuram pieder nekustamais īpašums 
Spānijā, ir jāmaksā nodoklis par ienākumiem, kas gūti no šā nekustamā īpašuma Spānijā, jo tā 
viņam ir otra dzīvesvieta. Līdz ar to nešķiet, ka attieksmē būtu kādas atšķirības.

Secinājums

Balstoties uz informāciju, kas izriet no lūgumraksta, šķiet, ka nav atklāti ES tiesību aktu 
pārkāpumi, un līdz ar to nav pamata uzsākt pienākumu neizpildes procedūru.

                                               
1 Tas attiecas gan uz Spānijas, gan uz pārējiem ES pilsoņiem.
2 Papildus viņu pastāvīgajai dzīvesvietai.


