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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara finn állampolgár által benyújtott 1113/2002. 
számú petíció a külföldön letelepedett finn állampolgárokkal szemben nyugdíjuk 
tekintetében megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogást emel az ellen, amit a finn hatóságok által az állandó jelleggel 
külföldön tartózkodó finn állampolgároknak fizetett nyugdíjak túlzott adóztatásának tart, 
rámutatva, hogy azokra néha akár 35%-os adót is kivetnek, még akkor is, ha Finnország és az 
érintett ország között adóegyezmények léteznek. A petíció benyújtója, aki Hollandiában 
telepedett le, 30%-os adót fizet finnországi nyugdíja után annak ellenére, hogy a Finnország 
és Hollandia között létrejött adóegyezmény az adózás mértékét 20%-ban állapítja meg. A 
petíció benyújtójának panaszát elutasították. Azzal érvel, hogy ez megkülönböztetést jelent a 
Finnországban lakó és a külföldön letelepedett finn állampolgárok között, és megsérti a 
Szerződés szabad mozgásról szóló rendelkezéseit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. május 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikke (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2005. június 22-én kapott válasz

Tények

A petíció benyújtója finn állampolgár, aki 1997 óta Hollandiában lakik, nyugdíjjövedelmét 
Finnországból kapja, ahol az 35%-os adókulcs alá esik. Amikor Finnországban élt, és a 
Hollandiába költözését követő három naptári évben úgy tekintettek rá, mint az adózás 
szempontjából finnországi lakosra, és jövedelmét is ott adóztatták progresszív adókulcs 
szerint. Jövedelme körülbelül 30%-os progresszív adókulcs alá tartozott. Finnországban 
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nyugdíja így nagyobb adókulcs alá került annak következtében, hogy egy másik tagállamba 
költözött. Úgy véli, hogy ez a finn adóügyi jogszabályok szerinti, a rezidens és a nem rezidens 
személyek közötti eltérő elbánás diszkriminatív, és ezért ellentétes a közösségi joggal. 

Elemzés

A petíció benyújtójának kérelme megalapozott. A foglalkoztatásból származó jövedelemmel 
(beleértve a nyugdíjakat is) kapcsolatban a nem rezidens személyeket Finnországban 35%-os 
adókulccsal adóztatják, míg a helyi lakosok progresszív adóztatás alá esnek. Ennek 
következményeként a nem rezidens személyeknek a rezidenseknél magasabb adóterhet kell 
viselniük minden olyan esetben, amikor az állami jövedelem és a rezidens személyek 
foglalkoztatásból származó jövedelmére kivetett önkormányzati adó együttes hatása nem éri 
el a 35%-ot. Ezen túlmenően a nem rezidens személyek semmilyen körülmények között nem 
részesülhetnek azokban az adólevonásokban és juttatásokban, amelyeket szokásosan a 
rezidens adófizetőknek biztosítanak a foglalkoztatásból származó bruttó jövedelmük után, 
hogy figyelembe vegyék személyes és családi helyzetüket, ahogy adójuk egyéni 
megállapítását sem kérhetik a rezidens személyekre alkalmazandó szabályoknak megfelelően. 
A rezidens és a nem rezidens személyek így eltérő elbánásban részesülnek. 

Mindaddig, amíg a szóban forgó nemzeti jog alkalmazása egy nem rezidens személy 
jövedelmét nagyobb adóteherrel sújtja, akadályozza az EK-Szerződés 18. és 39. cikke és a 
90/365/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően egy másik tagállam területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlását. A nem rezidens személyekkel szembeni 
kevésbé kedvező elbánás valószínűleg visszatartja a Finnországban élő, finn forrásból 
származó jövedelemmel rendelkezőket, így a nyugdíjasokat attól, hogy egy másik tagállamba 
költözzenek, és ennélfogva éljenek a közösségi jog rendelkezései által számukra biztosított 
lehetőségekkel.

Nem minden bánásmódbeli különbség minősül az EK-Szerződés által tiltott hátrányos 
megkülönböztetésnek. A hatályos jog szerint diszkriminációról csak akkor beszélhetünk, ha 
különböző szabályokat hasonló helyzetekre alkalmaznak, vagy ugyanazt a szabályt 
alkalmazzák eltérő helyzetekre1. Az adózással kapcsolatos kérdésekben gyakran feltételezik a 
nem rezidens személy rezidenstől eltérő helyzetét. Az adóztatásnál a lakóhely jelenti azt a 
kapcsolati tényezőt, amelynek alapján a nemzetközi adójog jellemzően megosztja a szuverén 
államok közötti hatásköröket. Mindazonáltal, ahogyan azt a Bíróság az „avoir fiscal” esetben2

megállapította, a javaslat általános szabályként való elfogadása a Szerződésben foglalt 
szabadságokat minden jelentésüktől megfosztaná. Ehelyett azt kell megvizsgálni, hogy az eltérő 
lakóhely függvényében helyénvaló-e, illetve indokolt-e az eltérő elbánás, és ha igen, milyen 
mértékben. 

A rezidens és nem rezidens személyek közötti különbségtételnek jelentőséggel kell bírnia az 
adóztatás rendszerében. Az, hogy a rezidenseket jellemzően összes jövedelmük alapján, míg a 
nem rezidens személyeket a helyben szerzett jövedelmek alapján adóztatják, a szóban forgó 

  
1 C-279/93. sz. ügy, Finanzamt Köln-Altstadt kontra Roland Schumacker [1995] EBHT I-00225, 30. bekezdés.

2 C-270/83. sz. ügy, Bizottság kontra Franciaország („avoir fiscal”) [1986] EBHT 273, 18. bekezdés.
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államok adóztatási jogköréhez kapcsolódik, valamint ahhoz, hogy a lakóhely szerinti állam tudja 
a leginkább megállapítani az adófizető hozzájárulási képességét. Egy adott államban a rezidens 
és nem rezidens személyek helyzete általában nem hasonlítható össze, mivel objektív 
különbségek vannak közöttük úgy a jövedelem forrását, mint adófizető képességüket vagy a 
személyes és családi körülmények figyelembevételének lehetőségét tekintve. Ha azonban az 
adózók e két kategóriája objektív szempontok alapján nincs eltérő helyzetben, a velük szembeni 
elbánásban megnyilvánuló különbségek, így például a nem rezidensek személyekre kivetett, a 
rezidens személyeknél magasabb adóteher, az EK-Szerződés által tiltott közvetett 
diszkriminációnak minősül. 

A rezidens és nem rezidens személyekkel szembeni eltérő elbánás a kérdéses finn adótörvény 
rendelkezéseinek értelmében nem az adózók e két kategóriájának helyzetében mutatkozó 
objektív különbségeken alapul. Ennélfogva a velük szembeni eltérő bánásmód a nemzetiség 
alapján történő közvetett diszkriminációnak minősül, és az EK-Szerződésben biztosított 
szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának a finn jogszabályok által történő korlátozását 
fontosabb közérdekű okok sem látszanak indokolni.

E petíció alapvetően a finn adózási szabályokra vonatkozik, amelyek tekintetében a Bizottság 
2001-ben már elindított egy az EK-Szerződés 226. cikke szerinti, a Szerződés megsértése 
miatti eljárást Finnországgal szemben (ref. 2000/4995). A 2004 decemberében kiadott 
indoklással ellátott véleményében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy Finnország nem teljesítette 
az EK-Szerződés 39. cikke és a 90/365/EGK irányelv, valamint az EGT-megállapodás 28. 
cikke szerinti kötelezettségeit, amikor a finn forrásból származó foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
jövedelmet (beleértve a nyugdíjakat is) eltérően kezelte annak függvényében, hogy nem 
rezidens vagy rezidens személyek jövedelme volt-e. A finn kormány ezt követően küldött 
válaszában kifejtette, hogy a forrásadó-rendszer reformjának előkészítésén dolgozik, és a 
kormány ez irányú javaslatát legkésőbb 2005 májusában benyújtja a Parlamentnek, valamint 
hogy az új szabályok várhatóan 2006 elején lépnek hatályba. A közelmúltban a finn 
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság is említést tett a vonatkozó jogszabályok és a közösségi jog 
fent említett rendelkezései összeegyeztethetőségével kapcsolatos kérdésekről, melyeket az 
EK-Szerződés 234. cikke szerinti előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában az Európai 
Bíróság elé terjesztett (C-520/04. ügy, Turpeinen).

Következtetés

A petíció benyújtójának kérelme indokolt. A Bizottság 2001-ben a Szerződés megsértése 
miatti eljárást indított a szóban forgó finn nemzeti adózási szabályok vonatkozásában, és a 
közelmúltban a finn kormánynak megküldte e témában indoklással ellátott véleményét. 
Ugyanazon nemzeti szabályoknak a közösségi joggal való összeegyeztethetősége jelenleg egy 
az Európai Bíróság előtt folyamatban lévő ügy tárgyát is képezi. A Bizottság folytatja a 
Szerződés megsértése miatti eljárást a kérdésben, amennyiben ez továbbra is helyénvalónak 
bizonyul.

Javaslat 
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A petíciót nyitva kell hagyni mindaddig, amíg a nemzeti jogszabályokat nem módosítják úgy, 
hogy azok megfeleljenek a közösségi jog követelményeinek. 


