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ederlanders met een
huis in Spanje hebben
recht op teruggave van
Spaanse vermogens-

winstbelasting tot 1996.
op 6 oktober 2oo9 heeft het Hof

van Justitie te Luxemburg - het
Hofvan de Europese Unie-uitge-
sproken dat de Spaanse veffno-
genswinstbelasting voor buiten-
landers van 35olo, terwijl Spanjaar-
den slechts r5% betalen, een ver-
boden discriminatie vormt in de
zin van het EU-verdrag (zaak C-

56zlo7).
Veel buitenlanders, onder wie

Nederlanders, hadden of hebben
een (tweede) huis in Spanje. Het
warme klimaat en de Spaanse Ie-
vensstijl hebben een enorrne aan-
trekkingskracht op menige Euro-

Peåan.
De Costa del Sol, het gebied

rond Marbella. en de Costa Blan-
ca, de streek vanaf Denia.tot aan
Murcia in het zuiden, zijn de be-
kendste oorden. Alleen al aan de
Costa Blanca wonen t2o.ooo Ne-
derlanders.

Een huis in Spanje betekent ook
ondenvorpenheid aan Spaanse
belastingen. In het bijzonder is de
vermogenswinst bij verkoop van
de woning belast.

Tot zooT betaalden inwoners
van spanje 15olo verÏnogenswinst-
belasting. Niet-ingezetenen maâr
liefst 3S%. Een duidelijkvoorbeeld
van discriminatie. Dat vindt ook
het Europese Hof.

Met deze handelwijze voldoet
Spanje niet aan zijnverplichtingen
onder artikel 56 van het EU-ver-

drag en artikel 4o van de Overeen-
komst betreffende de Europese
Economische Ruimte, i.c. wij ver-
keer van kapitaal tussen lidstaten
onderling en tussen lidstaten en
derde landen, aldus het Europees
Hof.

De uitspraakimpliceert dat bui-
tenlanders, en dus ook Nederlan-
ders, die in de periode vanaf r ja-
nuari 1997 toten met 3 1 december
zoo6 35o/o Spaanse vennogens-
winstbelasting hebben betaald op
de verkoop van hun (tweede) huis,
in aanmerkingkomen voor een te-
ruggavevan zo7o.

Recht op teruggave bestaat ook
voor de situatie waarin slechts 57o
is ingehouden en afgedragen op
de koopsom doorde koper, terwijl
de verkoper géén aangifte meer
heeft ingediend. Vanaf r januari
zooT bedraagt het tarief r8% voor
Spanjaarden en buitenlanders.

Gezien de enoÍne waardestij-
ging van het Spaans onroerend
goed sinds de tweede helft van de
jaren negentig zal menige Neder-
lander tegen deze verboden
Spaanse belastingheffïngzijn aan-
gelopen. AIleen alvanuitEngeland
bedraagt de geschatte claim ¿283
mln,

Er bestaat nu dus de mogelijk-
heid de te veel betaalde belasting
terug te vorderen. Deskundige ju-
ridische hulp iq daarbij wel gebo-
den, aangezien de Spaanse belas-
tingdienst de te veel geheven be-
lasting liever niet terugbetââlt in
deze voorSpanje slechte economi-
sche tijden.
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