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EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2623/2013, ingiven av M.M, tysk medborgare, om orättvis 
behandling av EU-medborgare som äger fastigheter i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot att en särskild skatt enligt spansk lagstiftning ska betalas på 
fastigheter som inte är ägarens huvudsakliga bostad. Spanska medborgare och utländska 
medborgare som är permanent bosatta i Spanien är befriade från denna skatt. Skatten uppgår 
vanligen till några hundra euro.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 november 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Framställaren verkar hänvisa1 till den spanska beskattningen av de inkomster som erhålls av 
EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat2 och som äger fast egendom i 
Spanien.

Han påstår sig vara diskriminerad eftersom han skulle vara skyldig att betala en skatt på 
inkomst från sin fasta egendom i Spanien, medan spanska medborgare eller andra 
EU-medborgare som är fast bosatta i Spanien inte behöver det. 

                                               
1 Genom att hänvisa till skatteformulär 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 Oavsett om det gäller ”faktisk” eller ”tillräknad” hyra.
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Det bör inledningsvis påpekas att EU-lagstiftningen har begränsad räckvidd på området för 
direkt beskattning. Medlemsstaterna är i hög grad själva behöriga att utforma sina 
skattesystem och att besluta om sådant som administrativa skatteförfaranden. 
Medlemsstaterna måste dock rätta sig efter bestämmelserna i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De får inte diskriminera medborgare i någon 
medlemsstat, inklusive den egna, på grund av nationalitet eller hemvist. De får heller inte 
diskriminera personer som utövar sina friheter enligt EUF-fördraget eller införa oberättigade 
begränsningar av dessa friheter.

Den spanska skattelagstiftningen förefaller inte ge upphov till en sådan skattemässig 
särbehandling som hävdas i framställningen. I synnerhet fysiska personer som har sin 
skatterättsliga hemvist i Spanien1 och som äger2 en andrahandsbostad i landet ska betala skatt 
på inkomster från sådan fast egendom. Beskattningsunderlaget beräknas med hänvisning till 
antingen hyresintäkterna om fastigheten hyrs ut, eller till ett fiktivt värde som kallas 
”tillräknad hyra”. På samma sätt ska en EU-medborgare som är bosatt utanför Spanien men 
äger fast egendom i landet betala skatt på sina inkomster från denna fasta egendom, eftersom 
den utgör en andrahandsbostad. Således förefaller det inte finnas någon särbehandling.

Slutsats

På grundval av tillgänglig information från framställningen tycks ingen överträdelse av 
EU-rätten ha skett, och det är inte motiverat att inleda ett överträdelseförfarande.

                                               
1 Oavsett om de är spanska medborgare eller andra EU-medborgare.
2 Utöver sin fasta bostad.


