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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója francia állampolgárként 1975 és 1995 között Németországban dolgozott, 
majd 1998-ban visszatért Franciaországba. Azóta francia és német nyugdíjban részesül, 
amelyeket a francia adóhatóságnál vall be. 2012-ben azonban adókötelezettségi értesítést 
kapott Németországból. A petíció benyújtója nem tartja jogosnak, hogy a Franciaországban 
már megadóztatott nyugdíjért Németországban is kell adót fizetnie.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

„A petíció benyújtója bírálja a nyugdíjak Németországban 2005-ben bevezetett 
megadóztatását, amelynek értelmében a Németországban lakóhellyel nem rendelkező 
adófizetők német forrásból származó nyugdíjára német személyi jövedelemadót vetnek ki. 
Azt állítja, hogy azon németországi lakhellyel nem rendelkező személyeknek, akik karrierjük 
során Németországban dolgoztak és ezáltal német nyugdíjra jogosultak, komoly 
nehézségekkel kell szembenézniük, ez pedig feltételezhetően megsérti az uniós 
jogszabályokat. A szóban forgó ügyben a petíció benyújtója bejelentette a francia 
adóhatóságnál a német és francia nyugdíját, amelyek után a hatályos francia törvényeknek 
megfelelően adót fizetett. 2012 júliusában levelet kapott a német adóhatóságtól, amely 
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visszamenőleges hatállyal, 2005-től 7194 euró megfizetésére kötelezte. Mivel a francia 
adóhatóság már kivetett adót a német nyugdíjra, így a kettős adóztatásra vonatkozó 
kedvezmény nem érvényesülne, és teljesen kettős adóztatás esete állna fenn. A petíció 
benyújtója szerint a kettős adóztatásra vonatkozó kedvezmény érvényesítése nélkül lezajlott 
adóügyi eljárás, amelyet visszamenőleges hatállyal az elmúlt 8 évre alkalmaztak, teljes 
mértékben igazságtalan.

Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a petíciót elég általános módon fogalmazták meg. 
Alapvetően nem minden esetben lett volna lehetséges beazonosítani a rendelkezéseket, 
amelyekre a petíció benyújtója hivatkozik. A petíció azonban nem egyedi esetről számol be, 
ugyanis jelentős a száma azoknak a nem Németországban élő, de német nyugdíjra jogosult 
személyeknek, akik hasonló ügyben petíciót nyújtottak be. Ezt bizonyítja négy korábban 
beadott, azonos vagy hasonló témájú petíció (1385/2012., 1307/2012, 313/2012 és 6/2011. 
számú petíció), négy európai parlamenti képviselők által írt írásbeli kérdés (E-007723/2012.; 
E-007787/2012., E-011553/2012., E-004935/2011. és E-008317/2011. számú írásbeli kérdés), 
és a körülbelül húsz panasz, amelyekkel a polgárok felkeresték az Európai Bizottságot. Ennek 
köszönhetően a Bizottság szervezeti egységeinek már tudomása volt a petíció benyújtója által 
említettekről. 

Figyelembe véve ezt az előzetes megjegyzést, a Bizottság álláspontja a következőképpen 
foglalható össze: 

* Korlátozott adókötelezettség Németországban

A német jövedelemadó-törvény (Einkommensteurgesetz, EStG) 49. cikke (1) bekezdésének 
(7) pontja szerint a németországi lakhellyel nem rendelkező, de német forrásból nyugdíjat 
kapó személyeknek jövedelembevallási kötelezettségük van a német adóhatóságok felé a 
német forrású, nyugdíjból származó bevételükről. A németországi lakhellyel nem rendelkező 
személyek németországi jövedelembevallási kötelezettségét a nyugdíjasok jövedelmezéséről 
szóló 2004. július 5-i törvény (Alterseinkünftegesetz) 1. cikkének (23) bekezdése (Szövetségi 
Törvénytár (BGBI, 2004), I. rész, 33. szám, 1427. o.) vezette be. A törvény 2005. január 1-jén 
lépett hatályba, és így a 2005-ös pénzügyi évtől volt érvényes. 

Állítólag 2012-ben a petíció benyújtóját a neubrandenburgi adóhivatal (Finanzamt) arra kérte, 
hogy nyújtson be jövedelemadó-bevallást, amely 2005-től kezdődően a kérdéses évekre 
vonatkozik (a petíció benyújtója nem fogalmazott elég világosan). A német személyi 
jövedelemadóra vonatkozó adómegállapító határozat kibocsátását követően a petíció 
benyújtójának viselnie kell a kérdéses évekre vonatkozó adóterhet. 

Az Unió jogszabályai jelenleg semmilyen harmonizációt nem írnak elő a közvetlen adózás 
terén. Harmonizáció hiányában az adóztatás (ideértve a kettős adóztatásról szóló 
egyezményeket is) lényegében a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ezért Németország a 
politikai célkitűzései szerint szabadon határozhatja meg a jövedelemadóról szóló 
jogszabályait (az adóalapot és az adókulcsot). Ennek megfelelően a nyugdíjból származó 
jövedelem megadóztatása a német törvényhozás hatáskörébe tartozik. 

E hatáskör gyakorlása során azonban Németországnak tiszteletben kell tartani az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés szerinti kötelezettségeket. Németország nem alkalmazhat 
nemzetiség alapján történő hátrányos megkülönböztetést, és nem kezdeményezheti, illetve 
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nem tarthatja fenn a hátrányos megkülönböztetését más tagállamok olyan állampolgárainak, 
akik az uniós szerződésben biztosított szabadságaikat gyakorolják. Mivel a nyugdíj 
megadóztatása a Németországban élő és a nem Németországban élő polgárokra is érvényes, 
nincs hátrányos megkülönböztetés. 

Annak ellenére, hogy a német adóhatóságok által bevezetett eljárás várhatóan kiegészítő 
adóbefizetéseket eredményez a hatóság javára, a 2004-ben módosított törvény csak az 
elkövetkező évekre érvényes és a rendelkezéseknek nincsen visszamenőleges hatálya. 
Következésképpen a petíció benyújtójának elegendő ideje volt ahhoz, hogy megismerje az új 
törvényt. E helyzetben az „ignorantia legis non excusat” jogi elv teljes mértékben érvényes. 

* A német-francia kettős adózásról szóló egyezmény által alapesetben biztosított kettős 
adózásra vonatkozó kedvezmény

A Németország és Franciaország által megkötött kettős jövedelemadóztatásról szóló 
egyezmény szerint „les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions 
de retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit 
public de cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en 
considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables 
que dans le premier Etat » (Article 14 para (1)

Art. 14 para (2) Nr. (1) stipule que : « Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 sont 
également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales légales…”

A kettős adóztatásról szóló egyezmény ezen intézkedései szerint Németországnak jogában áll 
adót kivetni a Franciaországban élő személyeknek fizetett nyugdíjakra. Azonban 
Franciaországnak is jogában áll megadóztatni ezt a jövedelmet. Az ezen nyugdíjak esetleges 
kettős adóztatása a 20. cikk (2) bekezdésének szerint kerülhető el 

„en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

…

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14.”

Ezen rendelkezések szerint a petíció benyújtóját a Németországból és Franciaországból 
származó nyugdíja alapján Németországban és Franciaországban is megadóztatják. Azonban 
nem történne kettős adóztatás, ugyanis a német nyugdíjra kivetett adó beleszámít a francia 
nyugdíjra kivetett adóba. Ennek köszönhetően nem történne kettős adóztatás. 
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Jelen esetben a petíció benyújtója nem nyújtott be jövedelemadó-bevallást a német 
hatóságoknak, ezért nem szabtak ki német jövedelemadót. Azonban a petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a francia hatóságoknak benyújtott francia jövedelemadó-bevallásában rendben 
beszámolt a német nyugdíjból származó jövedelméről. Mivel a 2005-től számított pénzügyi 
években nem fizetett német jövedelemadót, a fizetendő francia adóba nem lehetett 
beleszámítani a német jövedelemadót. Mivel a német hatóságok 2005-től számítva követelik a 
német jövedelemadó befizetését, fennáll a kedvezmény nélküli kettős adóztatás veszélye, 
ugyanis a francia kormány nem engedélyezi visszamenőleges hatállyal a korábbi évekre a 
német jövedelemadó a francia adóba való beszámítását. A petíció benyújtója által biztosított 
információk szerint 2005-ben és 2006-ban a német nyugdíjára Németország és Franciaország 
is kedvezmény nélküli adót vetett ki. 

Mivel azonban a kettős adóztatás hatása nem az uniós jogszabály megszegésének tudható be 
(hanem a német jövedelemadó késedelmes megállapításának), a bizottsági szolgálatoknak 
nem áll módjukban kötelezettségszegési eljárást indítani Németország (vagy Franciaország) 
ellen.

Ezzel a válasszal a petíció benyújtója és a hasonló helyzetben lévő számos polgár érthető 
módon nem fog megelégedni. A petíció benyújtójának nem csupán visszamenőleges hatállyal, 
2005-től be kell fizetnie a német jövedelemadót, hanem a jogi konzultációk jelentős költségeit 
is állnia kell, amelyeket egyrészt azért vett igénybe, hogy felmérje a német és francia 
adózással kapcsolatos kötelezettségeit és megfeleljen azoknak, másrészt pedig annak 
érdekében, hogy megismerje a befizetetlen német jövedelemadó a francia jövedelemadóba 
történő beszámításának lehetőségeit. A korábbi petíciók, írásbeli választ igénylő kérdések és 
panaszok magas száma egyértelműen jelzi, hogy ez nem egyedülálló eset, és számos polgár 
hasonló helyzetben van. Fontos megjegyezni, hogy a panaszok nem arra irányulnak, hogy 
Németország adót vet ki a nyugdíjakra. A petíció benyújtója azért nem értette a rá vonatkozó 
szabályokat, mert nem tájékoztatták a változtatások által érintett, de nem Németországban élő 
polgárokat egyrészt a 2005-ben történt törvényi változásokról, másrészt pedig arról, hogy 
ezek a változtatások visszamenőleges hatállyal öt vagy akár több pénzügyi évre is érvényesek.

Következtetés  

Tekintettel a fenti megfontolásokra, a Petíciós Bizottság nem javasolja a Bizottság számára, 
hogy a petíció benyújtója által ismertetett kérdések kapcsán kötelezettségszegési eljárást 
indítson Németország ellen.


