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Subiect: Petiția nr. 2623/2013 adresată de M. M., de cetățenie germană, privind 
tratamentul inechitabil aplicat cetățenilor UE care dețin proprietăți în 
Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de faptul că, în temeiul legislației spaniole, un impozit special este 
exigibil pentru alte proprietăți decât reședința principală. Cetățenii spanioli și străini care au 
reședințe permanente în Spania sunt scutiți. Impozitul se ridică, de obicei, la câteva sute de 
euro.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Petiționarul pare să facă referire1 la tratamentul fiscal aplicat în Spania veniturilor obținute de 
cetățenii UE ce rezidă într-un alt stat membru2 și care dețin o proprietate imobiliară în Spania.

Petiționarul susține că este discriminat, întrucât este obligat să plătească un impozit pe venitul 
obținut din proprietatea sa imobiliară din Spania, deși cetățenii spanioli sau alți cetățeni UE ce 
își au reședința permanentă în Spania nu au această obligație. 

                                               
1 Se face referire la formularul fiscal 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente.
2 Fie că este vorba de „chirie efectivă” sau „chirie imputabilă”.
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Trebuie menționat din start că legislația UE are doar un efect limitat în domeniul impunerii 
directe. Statele membre rețin competențele generale în elaborarea propriului sistem fiscal și în 
a decide cu privire la aspecte concrete precum procedurile fiscale administrative. Statele 
membre trebuie totuși să respecte obligațiile ce le revin în temeiul Tratatului privind 
funcționarea UE (TFUE). Acestea nu au dreptul să facă discriminări în funcție de cetățenie 
sau locul de reședință între cetățenii oricărui stat membru, inclusiv propriii resortisanți, sau 
față de orice persoană ce se bucură de libertățile acordate de TFUE. Și nici nu pot aplica 
restricții nejustificate la aceste libertăți.

Dreptul fiscal spaniol nu pare însă să impună un tratament fiscal diferențiat, astfel cum reiese 
din petiție. Respectiv, persoanele fizice cu domiciliul fiscal în Spania1 și care dețin2 o 
reședință secundară în Spania fac obiectul unui impozit pe venitul obținut din respectiva 
proprietate imobiliară. Baza de impozitare este calculată fie în funcție de chiria obținută, dacă 
proprietatea imobiliară este dată în chirie, fie în funcție de o valoare nominală, denumită 
„chirie imputabilă”. De asemenea, un cetățean UE cu reședința în afara teritoriul Spaniei, dar 
care deține o proprietate imobiliară în Spania, plătește de asemenea un impozit pe venit la 
această proprietate imobiliară din Spania, întrucât reprezintă o reședință secundară. Astfel, nu 
par să existe diferențe de tratament.

Concluzie

Informațiile prezentate în această petiție nu denotă încălcarea legislației UE și nu presupun 
declanșarea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

                                               
1 Indiferent de cetățenie - spaniolă sau altă cetățenie din UE.
2 Pe lângă reședința permanentă.


