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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Nagy-Britanniában élő brit állampolgár, és úgy véli, hogy az ír 
hatóságok hátrányosan megkülönböztetik, mivel (az ő és felesége tulajdonát képező) írországi 
nyaralójuk után „háztartási adót” kell fizetniük. Hangsúlyozzák, hogy állandó lakhelyük 
Nagy-Britannia, míg írországi házuk csak nyaraló. Az ingatlan után már így is egy más típusú 
– az ún. ideiglenes lakhely után fizetendő „NPPR” – éves ingatlanadót fizetik. Úgy vélik, 
hogy esetükben kettős adóztatásról van szó, és az ügy kivizsgálását kérik az EP-től. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

Az uniós jog jelenlegi fejlettségi stádiumában korlátozott mértékű a harmonizáció a közvetlen 
adózás terén. Harmonizáció híján az adózás lényegében a tagállamok hatáskörébe tartozik. A 
tagállamoknak ugyanakkor e hatáskör gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az EUMSZ 
szerinti kötelezettségeiket. A tagállamok nem alkalmazhatnak nemzetiség alapján történő 
hátrányos megkülönböztetést, és nem alakíthatnak ki, illetve nem tarthatnak fenn 
korlátozásokat más tagállamok olyan állampolgáraival szemben, akik az EUMSZ-ben 
biztosított szabadságjogaikat gyakorolják. E szabadságjogok gyakorlását sem korlátozhatják 
indokolatlanul.
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A Bizottság az E-011451/2012. számú parlamenti kérdésben korábban már foglalkozott az 
állítólag hátrányosan megkülönböztető két adó, a háztartási adó és az ideiglenes lakhely után 
fizetendő „NPPR” éves ingatlanadó kérdésével.

A Bizottság úgy véli, hogy a háztartási adóra és az ideiglenes lakhely után fizetendő „NPPR” 
éves adóra vonatkozó írországi törvények a következő okokból nem sértik az uniós 
jogszabályokat:

A háztartási adó minden ingatlantulajdonosra vonatkozik, függetlenül azok 
állampolgárságától vagy lakóhelyétől. Ez az „NPPR” adóra is érvényes, amely azon 
ingatlanokra vonatkozik, amelyek nem a tulajdonosok állandó lakhelyei. Így az „NPPR” adó 
minden személyre vonatkozik, aki második lakóingatlannal rendelkezik, legyen az írországi 
lakos vagy sem.

Mivel a második ingatlannal rendelkező, írországi és nem írországi lakosokra mindkét adó 
vonatkozik, nem éri hátrányos megkülönböztetés azokat a nem írországi lakosokat, akiknek az 
állandó lakhelye az egyik tagállamban van, a másodlagos lakhelye pedig Írországban.

Végül a Bizottság megjegyzi, hogy a háztartási adó már nem hatályos. 2013. július 1-jén az 
ún. helyi ingatlanadó lépett a helyébe.

Összegzés

A fenti megfontolásokra való tekintettel a Bizottság a petíció benyújtója által ismertetett 
kérdések kapcsán nem indít kötelezettségszegési eljárást Írország ellen.


