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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019

Commissie verzoekschriften

28.2.2015

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2623/2013, ingediend door M. M. (Duitse nationaliteit), 
over de oneerlijke behandeling van EU-burgers die in Spanje vastgoed 
bezitten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat er overeenkomstig de Spaanse wetgeving een 
bijzondere belasting wordt geheven op eigendommen die niet de hoofdverblijfplaats van de 
eigenaar zijn. Spaanse burgers en burgers die permanent in Spanje verblijven, zijn hiervan 
vrijgesteld. De belasting bedraagt doorgaans enkele honderden euro's.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Indiener lijkt te verwijzen1 naar de belasting die in Spanje wordt geheven over het inkomen 
dat wordt verworven door EU-onderdanen die woonachtig zijn in een andere lidstaat2 en 
onroerend goed bezitten in Spanje.

Indiener stelt te worden gediscrimineerd omdat hij een belasting moet betalen over het 

                                               
1 Verwijzing naar belastingformulier 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 Hetzij "feitelijke huur", hetzij "toegerekende huur".
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inkomen dat hij verwerft met onroerend goed in Spanje, terwijl Spaanse burgers en andere 
EU-burgers die permanent in Spanje verblijven deze belasting niet hoeven te betalen. 

Er zij op voorhand op gewezen dat de EU-wetgeving op het gebied van de directe belastingen 
uitermate beperkt is. Het zijn vooral de lidstaten die bevoegd zijn voor de opzet van hun eigen 
belastingstelsels en voor het in detail invullen van bijvoorbeeld administratieve 
belastingprocedures. De lidstaten moeten zich wel houden aan hun verplichtingen uit hoofde 
van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU). Zij mogen hun eigen 
onderdanen of de onderdanen van andere lidstaten, of eenieder die de vrijheden geniet die 
door het VWEU worden toegekend, niet discrimineren op grond van nationaliteit of 
woonplaats. Evenmin mogen zij deze vrijheden op ongerechtvaardigde wijze beperken.

De Spaanse belastingwetgeving lijkt niet te resulteren in een discriminerende behandeling, 
zoals gesteld door indiener. In concreto geldt dat natuurlijke personen die voor de belastingen 
in Spanje woonachtig zijn1 en een tweede huis in Spanje bezitten2, belasting moeten betalen 
over het inkomen dat met dat onroerend goed wordt verworven. De belastbare grondslag 
wordt vastgesteld door te kijken naar hetzij het inkomen uit huur (indien het onroerend goed 
wordt verhuurd), hetzij een fictieve waarde, ook wel bekend als de "toegerekende huur". Ook 
EU-onderdanen die buiten Spanje woonachtig zijn, maar onroerend goed in Spanje bezitten, 
moeten deze belasting over het inkomen dat met hun onroerend goed in Spanje wordt 
verworven, betalen, aangezien het onroerend goed voor hen als een tweede huis geldt. Er lijkt 
dus geen sprake te zijn van een verschil in behandeling.

Conclusie

Op basis van de informatie in het verzoekschrift lijkt er geen sprake te zijn van een inbreuk op 
de EU-wetgeving en is er derhalve geen reden om een inbreukprocedure te starten.

                                               
1  Hetzij Spaanse burgers, hetzij andere EU-onderdanen.
2 Naast hun vaste verblijfplaats.


