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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2623/2013, ktorú predkladá M. M., nemecký štátny príslušník, 
o nespravodlivom zaobchádzaní s občanmi EÚ, ktorí vlastnia nehnuteľnosti 
v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície namieta proti skutočnosti, že podľa španielskeho práva treba uhrádzať 
osobitnú daň z nehnuteľnosti, ktorá nie je hlavným bydliskom. Španielski a cudzí štátni 
príslušníci s trvalým pobytom v Španielsku sú od tejto povinnosti oslobodení. Táto daň 
zvyčajne predstavuje niekoľko stoviek eur.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. novembra 2014. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Predkladateľ petície zrejme odkazuje1 na zdaňovanie, ktoré sa v Španielsku uplatňuje na 
príjem plynúci občanom EÚ s pobytom v inom členskom štáte2, ktorí vlastnia nehnuteľnosť 
v Španielsku.  

Tvrdí, že je diskriminovaný, keďže je povinný platiť daň z príjmu plynúceho z jeho 

                                               
1 S odkazom na daňový formulár 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 Či už ide o „skutočné nájomné“, alebo o „imputované nájomné“.
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nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Španielsku, zatiaľ čo na španielskych občanov ani na 
žiadnych iných občanov EÚ s trvalým pobytom v Španielsku sa táto povinnosť nevzťahuje. 

Na začiatok treba poznamenať, že rozsah pôsobnosti právnych predpisov EÚ v oblasti 
priameho zdaňovania je len obmedzený. Členské štáty majú veľké právomoci pri navrhovaní 
svojich daňových systémov a rozhodovaní o prvkoch, ako sú administratívne daňové postupy. 
Musia si však plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 
Nesmú diskriminovať na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu štátnych 
príslušníkov žiadneho členského štátu vrátane vlastných štátnych príslušníkov, ani žiadne 
osoby, ktoré požívajú slobody zaručené v ZFEÚ. Tieto slobody nemôžu ani neoprávnene 
obmedzovať.

Nezdá sa, že by španielske daňové právo zahŕňalo takéto rozdielne zdaňovanie, ako sa tvrdí 
v petícii. Konkrétne fyzické osoby, ktoré majú na daňové účely pobyt v Španielsku1 a majú2

v tejto krajine druhé bydlisko, podliehajú dani z príjmu plynúceho z tejto nehnuteľnosti. 
Daňový základ sa vypočítava buď z príjmu z prenájmu, ak sa nehnuteľnosť prenajíma, alebo 
z fiktívnej hodnoty známej ako „imputované nájomné“. Rovnako aj občan EÚ s pobytom 
mimo Španielska, ktorý však v Španielsku vlastní nehnuteľnosť, podlieha dani z príjmu 
plynúceho z jeho nehnuteľnosti v Španielsku, keďže táto nehnuteľnosť pre neho predstavuje 
druhé bydlisko. Nezdá sa teda, že by tu existoval rozdiel v zaobchádzaní.

Záver

Zdá sa, že na základe dostupných informácií vyplývajúcich z petície nebolo odhalené žiadne 
porušenie právnych predpisov EÚ, a preto nie je potrebné začať konanie o porušení.

                                               
1 Či už ide o španielskych občanov, alebo o ostatných občanov EÚ.
2 Okrem ich trvalého pobytu.


