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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol a lengyel és holland adóhatóságokkal kapcsolatos 
problémáiról. A petíció benyújtója holland állampolgár, de 2004 óta fiával Lengyelországban 
él. A petíció benyújtója holland rokkantsági nyugdíjban részesül. Ezt a nyugdíjat 
Lengyelországban megadóztatják. Hollandiai információk alapján a nyugdíj után nem kellene 
adót fizetni Lengyelországban. A holland adóhatóságok azonban a közelmúltban 
ellentmondtak ennek az információnak. A petíció benyújtója azt állítja, hogy ezzel a témával 
kapcsolatosan hat különböző választ kapott, és most már nem tudja, mi a helyzet. A válaszok 
nem utalnak arra, hogy a jogszabály mely cikkeire alapoznak. Továbbá, a petíció benyújtója 
szerint a lengyel adóhatóságok nem fogadnak el bizonyos, a holland adóhatóságok által 
kiadott dokumentumokat, illetve nem szolgáltatnak információt például a fogyatékossággal 
élőket illető adókedvezményekről. A petíció benyújtója azt állítja, hogy fogyatékossággal élő 
külföldiként másként kezelik, mint a fogyatékossággal élő lengyeleket. Állítja, hogy 
végrehajtó általi lefoglalással fenyegették, ezt a témát egyelőre azonban halasztják. A petíció 
benyújtója jogi tanácsadást nem engedhet meg magának. A problémáját előterjesztette az 
Európai Bizottságnak és a Solvitnak, azonban ők sem tudtak segítséget nyújtani. A petíció 
benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója mindenekelőtt a Krakkói Agrártudományi Egyetemen tanuló fia 
tanulmányi hitel iránti kérelmével kapcsolatos problémákról számol be. Mivel fia a 
tanulmányai kezdete előtti 6 éves időszakban nem tartózkodott 3 évet Hollandiában nem 
kérelmezhet tanulmányi ösztöndíjat. Hitel iránti kérelem benyújtása sem volt lehetséges.

A tanulmányi ösztöndíjak a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 
492/2011/EU rendelet 7. cikkének értelmében szociális kedvezménynek tekintendőek. Az 
uniós migráns munkavállalók és családtagjaik is jogosultak a szociális kedvezmények 
igénybevételére állampolgárságon alapuló megkülönböztetés nélkül. Az Európai Unió 
Bíróságának állandó joggyakorlata, hogy a lakóhellyel kapcsolatos kikötéseket az 
állampolgárságon alapuló közvetett megkülönböztetésnek kell tekinteni, mivel azokat az adott 
országban állampolgársággal rendelkező munkavállalók könnyebben teljesítik, mint a migráns 
munkavállalók1. Mindazonáltal az ösztöndíj iránti kérelem a vendéglátó tagállam 
társadalmába való szükséges mértékű beilleszkedést követel meg. Mivel a petíció benyújtója 
nem dolgozik Hollandiában és fia sem folytat ott tanulmányokat, nem teljesül a beilleszkedés 
szükséges mértéke, ami alapján a holland állam tanulmányi ösztöndíjat, illetve támogatott 
hitelt nyújtana. A Bizottság szolgálatai azt tanácsolják a petíció benyújtójának, hogy 
Lengyelországban járjon utána az ösztöndíj vagy hitellehetőségeknek.

Egy helyütt a petíció benyújtója kifejti, hogy rokkantsági ellátását nem a megfelelő indokok 
alapján fizetik számára, de ezeket nem részletezi a petícióban. A Bizottság ezért nem tudja 
megítélni, hogy megvalósult-e az uniós jog megsértése.

A benyújtó adóproblémái kapcsán a Bizottság megjegyzi, hogy az uniós jog jelenlegi 
fejlettségi stádiumában egyelőre kevés jogszabály rendelkezik a közvetlen adózásról. Uniós 
jogszabály híján az adózás lényegében a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tagállamoknak 
ugyanakkor e hatáskör gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unióról szóló 
szerződés szerinti kötelezettségeiket. A tagállamok nem gyakorolhatnak megkülönböztetést 
állampolgárság alapján, és megfelelő indokolás nélkül más módon sem korlátozhatják az 
Európai Unióról szóló szerződés szerinti szabadságjogokat.

A határokon átnyúló nyugdíjfolyósítás adóztatása vonatkozásában az uniós szabályok nem 
szabályozzák a vonatkozó adókivetési jog kiosztását, sem pedig a kettős adóztatás elkerülését.
E kérdésről a tagállamok nemzeti jogukban rendelkeznek. Bevett nemzetközi gyakorlat, hogy 
a két érintett állam – a lakóhely szerinti állam és a jövedelemforrás szerinti állam – a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú megállapodással összhangban megosztja egymással az 
adókivetési jogaikat. A petíció benyújtójának esete a Lengyelország és a Holland Királyság 
között 2002. február 13-án létrejött megállapodás2 hatálya alá tartozik.

                                               
1 Lásd többek között C-542/09. számú, Európai Bizottság kontra Holland Királyság ügyet (2012) (az EBHT-ban 
még nem tették közzé).
2 A lengyel és az angol szöveg az alábbi linken érhető el: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwe
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Mivel nem egyértelmű, hogy a petíció benyújtójának nyugdíját hogyan kellene besorolni a 
megállapodás alapján, a Bizottság azt ajánlja számára, hogy kérje fel a holland és a lengyel 
adóhatóságokat, hogy indítsanak a holland–lengyel adómegállapodás 26. cikke szerinti 
kölcsönös megállapodási eljárást. E megállapodás 26. cikkének (1) bekezdése a 
következőképp rendelkezik:

„Amennyiben egy személy úgy ítéli meg, hogy az egyik, vagy mindkét szerződő állam 
intézkedései számára nem a megállapodás rendelkezései szerinti adózást eredményezik, vagy 
fogják eredményezni, ügyét – tekintet nélkül az érintett szerződő állam saját jogszabályai által 
biztosított jogorvoslatra – annak a szerződő államnak az illetékes hatósága elé viheti, 
amelyben lakóhellyel rendelkezik, vagy – amennyiben az ügye a 25. cikk (1) bekezdésének 
hatálya alá tartozik – amelynek állampolgára. Az ügyet a megállapodás rendelkezéseinek nem 
megfelelő adózást eredményező intézkedésről szóló első értesítéstől számított három éven 
belül be kell nyújtani.”

Ez legalább az utolsó három évre megoldást jelent.

Következtetés

A fenti megfontolások alapján, a Bizottság azt ajánlja a petíció benyújtójának, hogy kérje fel a 
holland és a lengyel adóhatóságokat, hogy indítsanak a holland–lengyel adómegállapodás 26. 
cikke szerinti kölcsönös megállapodási eljárást.

                                                                                                                                                  
ncja-tekst_polski,angielski.pdf, a holland szöveg pedig az alábbi linken érhető 
el:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konw
encja-tekst_niderlandzki.pdf.


