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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2623/2013, którą złożył M.M. (Niemcy), w sprawie 
niesprawiedliwego traktowania obywateli Unii, którzy posiadają 
nieruchomość w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z tym, że zgodnie z prawem hiszpańskim od 
nieruchomości innych niż te, które są głównym miejscem zamieszkania, należy odprowadzić 
specjalny podatek. Z tego obowiązku zwolnieni są obywatele Hiszpanii oraz cudzoziemcy na 
stałe mieszkający w Hiszpanii. Podatek ten wynosi zazwyczaj kilkaset euro.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 listopada 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Wydaje się, że składający petycję powołuje się1 na sposób opodatkowania przez Hiszpanię 
dochodów uzyskanych przez obywateli UE zamieszkujących w innym państwie 
członkowskim2, a będących właścicielami nieruchomości w Hiszpanii.  

Twierdzi, że jest dyskryminowany, gdyż jest zobowiązany do uiszczania podatku od dochodu 
uzyskanego z nieruchomości znajdującej się w Hiszpanii, podczas gdy obywatele Hiszpanii 

                                               
1 Przytacza formularz podatkowy 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente.
2 Chodzi o „czynsz rzeczywisty” lub o „czynsz kalkulacyjny”.
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lub inni obywatele UE zamieszkujący na stałe w Hiszpanii nie mają takiego obowiązku. 

Na samym początku należy zaznaczyć, że prawo UE reguluje bezpośrednie opodatkowanie w 
bardzo ograniczonym zakresie. Państwa członkowskie mają szerokie kompetencje co do 
kształtowania swoich systemów podatkowych o decydowania o ich aspektach takich jak 
administracyjne procedury podatkowe. Państwa członkowskie muszą jednak dopełnić swoich 
zobowiązań w ramach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Nie mogą one 
dyskryminować ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania obywateli 
jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w tym również swoich własnych obywateli, ani 
osób korzystających ze swobód przysługujących na mocy TFUE. Nie wolno im także 
stosować nieuzasadnionych ograniczeń tych swobód.

Nie wydaje się, by hiszpańskie ustawy podatkowe powodowały takie zróżnicowane 
traktowanie do celów podatkowych, jak stwierdzono w petycji. W szczególności osoby 
fizyczne, których miejsce zamieszkania do celów podatkowych znajduje się w Hiszpanii1 oraz 
które są w Hiszpanii właścicielami2 nieruchomości będących ich drugim miejscem 
zamieszkania, podlegają opodatkowaniu w odniesieniu do dochodów uzyskanych z takiej 
nieruchomości. Podstawę opodatkowania wylicza się w odniesieniu do dochodu z czynszu, 
jeżeli nieruchomość jest wynajmowana, lub do fikcyjnej wartości określanej jako „czynsz 
kalkulacyjny”. Tak samo obywatel UE zamieszkujący poza Hiszpanią, lecz będący 
właścicielem nieruchomości w Hiszpanii podlega opodatkowaniu w odniesieniu do dochodu z 
jego nieruchomości w Hiszpanii, jako że nieruchomość ta stanowi dla niego drugie miejsce 
zamieszkania. W związku z tym wydaje się, że nie zachodzi tutaj różnica w traktowaniu.

Podsumowanie

Na podstawie informacji zawartych w petycji wydaje się, że nie da się stwierdzić naruszenia 
prawa UE ani uzasadnić wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia.

                                               
1 Niezależnie od tego, czy są to obywatele Hiszpanii, czy inni obywatele UE.
2 Poza swoim stałym miejscem zamieszkania.


