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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Gérard Keyser, francia állampolgár által benyújtott 255/2003. sz. petíció a tőke 
feltételezett kettős adóztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kijelenti, hogy a tőke – Franciaországban és Belgiumban történő – kettős 
adóztatásának áldozata. Ugyanis Franciaországban fizet adót, amit elfogad. Ugyanakkor nem 
ért egyet a második adóval, amelyet Belgiumban fizet abból adódóan, hogy biztosítotti 
státusza van ebben az országban, ami arra kötelezi, hogy járuljon hozzá a szociális nyugdíj 
ágazatának támogatását szolgáló alaphoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. október 17. Az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) 
bekezdése szerint tájékoztatás kérése a Bizottságtól.

3. A Bizottságtól 2006. július 3-án kapott válasz.

A petíció benyújtója Franciaországban lakik, és ott fizet adót és szociális járulékokat. Ingó 
tőkejövedelmét különösen egy 2%-os1 „szociális járulék” terheli, amelyet a Bérből és 
fizetésből élő munkavállalók öregségi biztosítása (francia) nemzeti pénztárába fizet. Azonban 
mivel a Belga nemzeti nyugdíjhivataltól (ONP) nyugellátásban (törvényben meghatározott) és 
biztosítási ellátásban (törvényi előíráson felül) is részesül, a petíció benyújtójának a 
vonatkozó belga jogszabályok értelmében egy „szolidaritási járulékot” is kell fizetnie, 
amelyet az összes belga eredetű jövedelme alapján számolnak ki.

  
1 2004. július 1. óta 2,3%
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Amennyiben Franciaországban a szociális járuléknak1 ugyanaz a szerepe, mint a belga 
szolidaritási járuléknak, a petíció benyújtója úgy véli, hogy e kettős „adóztatás” rá nézve 
megkülönböztetésnek minősül.

Belga nemzeti jogszabályok2

1995. január óta a belga jogszabályok egy szolidaritási járulékot írnak elő, amelyet azon 
kedvezmények bruttó összegéből vonnak le, amelyet egy kedvezményezett attól függetlenül 
kap a Nemzeti Nyugdíjhivataltól (O.N.P.), hogy az országban tartózkodik-e vagy sem. A 
járulékfizetés százalékát – amely progresszíven emelkedik legfeljebb 2%-ig – az összes 
törvényben előírt és törvényi előíráson felüli nyugdíjjövedelem, belga vagy külföldi bevétel, 
rendszeres fizetés és tőke (amelyet fiktív havi bevétellé konvertálnak) formájában juttatott 
nyereség figyelembevételével állapítják meg. Az így meghatározott járulékfizetési százalékot 
alkalmazzák a fent említett, belga eredetű jövedelmekre is. Az így kiszámított járulékot teljes 
egészében levonják az O.N.P. által fizetett törvényes nyugdíj egyedüli összegéből. A belga 
társadalombiztosítási rendszer finanszírozásához hozzájáruló járulékot levonják3 azzal a 
céllal, hogy meghatározzák a Belgiumban szerzett jövedelmek után fizetendő adó alapját.

A Bizottság észrevételei

Az alkalmazásból eredő kettős adóztatás – olyan személy számára, aki nem csak a 
tartózkodási helye szerinti államban részesül nyugdíjban, hanem az eredeti államában is, 
miközben e személy esetében fogalmilag kizárt az a lehetőség, hogy egyidejűleg két szociális 
szolidaritási rendszerből részesüljön –, ellentétes lehet a személyek belső piacon történő 
szabad mozgásának elvével (az esettől függően, EK-Szerződés 18, 39. vagy 43. cikke)4. A 
Bizottság hivatalai ezért úgy ítélik meg, hogy el kell kerülni e kettős adóztatást.
Először is a Bizottság azt a kérdést teszi fel, hogy vajon – a jellemzői miatt és a szociális 
funkciója ellenére – az e petíció tárgyát képező belga járulékot nem lehet-e beolvasztani egy 
olyan jövedelemadóba, amely minden belga nyugdíjat terhel függetlenül attól, hogy 
Belgiumban lakónak vagy nem ott lakónak folyósítják5. Ez utóbbi esetben a járulékfizetésnek 

  
1 Nem tűnik úgy, hogy Franciaország figyelembe veszi a belga jövedelmet a petíció benyújtója jövedelmeinek 
megadóztatása keretében.

2 A szociális rendelkezésekről szóló, többször módosított 1994. március 30-i törvény, Belga Hivatalos Közlöny 
1994.3.31., 1995.1.1-jétől hatályos: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl

3 A járulék összegét levonják az O.N.P-t terhelő kedvezmények összegéből, hogy megállapítsák az adóköteles 
összeget

4 A szociális biztonság terén alkalmazandó jog egyediségének elvét a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, módosított 
1981.6.14-i 1408/71 tanácsi rendelet 13. cikke mondja ki, (egységes szerkezetbe foglalt változat HL L 28., 
1997.1.30.);  

5 A francia szociális járulékok (CRDS és CSG) adótermészetét illetően, lásd a C-34/98. sz. és a Bizottság kontra
Franciaország C-169/98. sz. ügyben 2000.2.15-én hozott ítéletet, EBHT. I-995 és 1049 
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a levonással – ami a kedvezményezett tartózkodási helye szerinti állam szemében azonos 
természetű – együttes halmozott hatása alkalmat adhat kettős adóztatásra. 

Ami a közvetlen adózást illeti, a tagállamok a közösségi harmonizáció hiányában szabadon 
választhatják meg az általuk legmegfelelőbbnek tartott jövedelemadóztatási rendszereiket, 
amelyeknek azonban alkalmazásuk során tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jogot és 
különösen a megkülönböztetés tilalmának elvét. A jövedelemadók terén a tagállamok 
kétoldalú megállapodásokat kötöttek a kettős adóztatás elkerülése érdekében, amelyet az 
adójogszabályaik egyidejű alkalmazása eredményezhetne.

Az adott esetben az e petíció tárgyát képező intézkedés nem tartozik a jövedelemadó terén a 
kettős adóztatás elkerülését célzó francia-belga megállapodás1 alkalmazási körébe. A 
Bizottság hivatalai azonban úgy ítélik meg, hogy az 1964. évi francia-belga megállapodás 
analógiás alkalmazásával meg lehet próbálni e kettős adóztatási ügy megoldását.

E megállapodás 12. cikke kimondja, hogy a magánnyugdíjak csak abban az államban 
adókötelesek, ahol a kedvezményezett lakik. A „kifejezetten nem említett jövedelmek”-re 
vonatkozó 18. cikk előírja, hogy „ha e megállapodás cikkei másként nem rendelkeznek, a 
megállapodásban részes valamelyik államban lakók jövedelmei csak abban az államban 
adóztathatók”. Ha analógia útján alkalmazzák e rendelkezéseket az e petíció tárgyát képező 
intézkedésre, egy franciaországi lakosnak folyósított nyugdíjra vonatkozó járulék Belgiumban 
történő megadóztatása minősíthető a megállapodás szabályai megsértésének.

Az előzőek alapján a Bizottság a petícióban érintett két  tagállam (Belgium és Franciaország) 
hatóságaihoz fordult  annak érdekében, hogy ellenőrizzék, valóban kettős adóztatásról van-e 
szó ezen ügy körülményei között, és adott esetben arra ösztönözze e két tagállamot, hogy a 
nem ott lakókat illetően járulékfizetési rendszereiket a közösségi elveknek és az említett 
megállapodás rendelkezéseinek megfelelően igazítsák ki.

Azt javasolják, hogy ne zárják le  a petíciót.

  
1 A Brüsszelben 1964. március 10-én aláírt, 1964. december 26-án a 64-1324. sz. törvénnyel jóváhagyott 

megállapodás. Párizsban erősítették meg 1965. június 17-én, ugyanazon a napon lépett hatályba és az 1965. 
augusztus 11-i 65-672. sz. rendelettel (1965. augusztus 15-i Hivatalos Lap) hirdették ki (Korrigendum az 
1965. október 9-i Hivatalos Lapban )
A Belga Hivatalos Közlönyben történt kihirdetés napja: 65.06.24 - 65.11.04.


