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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az elitelvándorlás európai országokra mért hatásának enyhítésére tesz 
javaslatot. Rámutat arra, hogy a globalizáció egyik lehetséges hatása az, hogy X ország, 
amely lakosai oktatásába és szakképzésébe fektetett, polgárai később Y országba költöznek, 
ahol szakértelmükért például magasabb pénzügyi juttatásban részesülnek, ezzel lehetővé téve 
Y ország számára, hogy kihasználja X ország befektetésének előnyeit, miközben X ország 
adóbevételt veszít, így kevesebb erőforrást tud oktatásra fordítani. A petíció benyújtója azt 
javasolja, hogy a probléma orvosolása érdekében vezessék be a Pigou-féle adórendszert, 
amelyet arra terveztek, hogy a társadalmi költségek által előidézett piaci 
kiegyensúlyozatlanságokat kiigazítsa, más szavakkal, hogy a külső hatásokat vagy 
externáliákat korrigálja. A petíció benyújtója ezt egy számítási példán mutatja be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A petíció benyújtója, egy német állampolgár, pénzügyi kompenzációt javasol az 
elitelvándorlás által érintett országok számára. Először ismerteti a problémát: X ország 
költségvetésének jelentős részét lakosságának oktatására és képzésére fordítja. E lakosok 



PE529.928v01-00 2/3 CM\1022347HU.doc

HU

azonban később Y országba költöznek, ahol szakértelmükért és képzettségükért magasabb 
pénzügyi juttatásban részesülnek, ezzel lehetővé téve Y ország számára, hogy a bevándorlók 
által fizetendő jövedelemadó révén hasznot húzzon X ország befektetéseiből. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy emiatt Y ország „potyázna” és kihasználja a külső hatásokon 
alapuló költségelőnyöket (az alacsonyabb oktatási költségek miatti alacsonyabb adóterhek). 
Következésképpen X ország nem lesz képes finanszírozni az oktatást, és a piac ebből adódó 
nem megfelelő működése a szakértelem hiányához vezetne. 

A petíció benyújtója ezt követően javaslatot terjeszt elő a probléma orvoslásának módjára 
vonatkozóan. Szerinte a fő problémát az okozza, hogy a jövedelemadót a foglalkoztatás 
szerinti országban vetik ki, és nem abban az országban, ahol az oktatást és a képzést 
biztosították, tehát a magas jövedelem alapját. A petíció benyújtója azt javasolja, hogy ezt az 
externáliát a Pigou-féle adó bevezetésével küszöböljék ki, amely adót Y ország valamennyi 
lakosára kivetnek, majd az adóbevételt átutalják X ország számára. A petíció benyújtója 
megadja az externáliák fedezéséhez szükséges adóösszeg részletes számítási módszerét is.

A Bizottság észrevételei

a) A Pigou-féle adó meghatározása

A Pigou-féle adó (angolul Pigouvian vagy Pigovian tax) olyan piaci tevékenységre 
alkalmazandó adó, amely negatív externáliákat (mások számára költségeket) idéz elő. Ez az 
adó az elégtelen piaci eredmény korrigálására szolgál, és ez úgy érhető el, hogy mértékét a 
negatív externáliáknak megfelelően állapítják meg. Negatív externáliák megléte esetén a piaci 
tevékenység társadalmi költségét nem fedezik a tevékenység magánköltségei. Ilyen esetben a 
piaci eredmény nem kielégítő és a termék túlzott fogyasztásához vezethet. Az ilyen jellegű 
externáliára gyakran a környezetszennyezés példáját hozzák fel.

A Pigou-féle adó rendszerint az erőforrások fogyasztásán vagy felhasználásán alapul, mint 
például a dohány vagy a környezetvédelmi kérdések vonatkozásában; a Pigou-féle adó tehát 
általában a közvetett adó sajátosságaival rendelkezik (mint például a héa vagy a jövedéki 
adó). Az elitelvándorlásra vonatkozó kompenzációval összefüggésben azonban a Pigou-féle 
adót értelemszerűen az Y ország által X ország számára fizetendő kompenzáció 
vonatkozásában előzetesen kiszámított összeget kiváltó jövedelemadón felül vetnék ki. Az 
ismertetett körülmények között tehát a Pigou-féle adó alkalmazása a közvetlen adó 
alkalmazásának felelne meg. 

Nyilvánvaló okok miatt aligha képzelhető el, hogy a tagállamok egyoldalúan bevezetnék a 
Pigou-féle adót, főleg azért, mert az adóból származó bevételt át kellene utalni egy másik 
tagállamnak. 

b) Elemzés

Az uniós jog jelenlegi fejlődési szakaszában a közvetlen adózás terén kevés olyan jogszabály 
van, amely alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tagállamok szabadon 
szervezhetik és tervezhetik adórendszerüket pénzügyi szükségleteiknek és politikai 
célkitűzéseiknek megfelelően, meghatározhatják az adókivetési joguk gyakorlásához 
szükséges kapcsolatokat és eldönthetik, hogy mire és milyen mértékű adót vessenek ki. A 
tagállamoknak ugyanakkor e hatáskör gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az EU-
Szerződések szerinti kötelezettségeiket. A tagállamok nem tehetnek megkülönböztetést az 
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állampolgárság alapján, illetve nem hozhatnak létre vagy tarthatnak fenn megkülönböztetést a 
tagállamok állampolgáraival, többek között a sajátjaikkal szemben, akik az EU-Szerződések 
szerinti szabadságaikkal élnek. E szabadságjogok gyakorlását sem korlátozhatják 
indokolatlanul.

Tehát vitatható, hogy ebben a szakaszban egy ilyen Pigou-féle adó a Szerződés jogalkotási 
intézkedésre vonatkozó jelenlegi alapjainak megfelelően igazolható lenne-e.

Gyakorlati szempontból azt is nehéz lenne elképzelni, hogy egy ilyen kezdeményezés 
elfogadásához szükséges egyhangúság kialakul a Tanácsban. Bizonyára vannak olyan 
tagállamok, ahonnan sok magasan képzett ember költözik másik tagállamba, hogy jobban 
fizető munkahelyet találjon. Ugyanezen országok azonban munkavállalókat fogadnak más 
tagállamokból, amelyek ugyanerre a jelenségre panaszkodnak, azaz arra, hogy a magasan 
képzett munkaerő más, főleg nem uniós országokba, például Svájcba, Norvégiába és 
különösen az Amerikai Egyesült Államokba vándorol. A dolog lényegéből következik, hogy 
ezek az országok nem tartoznának az elitelvándorlással kapcsolatos kompenzációs rendszer 
hatálya alá. Ez kedvezőtlen kihatással lehetne az Európai Unió területén letelepedett 
vállalkozások versenyképességére, mivel a Pigou-féle adó további adóterhek kivetésével 
növelné a munkaerő költségét. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy idővel változhat a helyzet, és azon tagállamok, amelyek 
hagyományosan „kivándorlási” országok voltak, „bevándorlási” célországgá válhatnak. 
Tekintetbe kell venni továbbá a munkavállalók származási országába irányuló 
készpénzátutalásokat, amelyek ezen országok GNP-jének jelentős részét teszik ki. Ezenkívül, 
amennyiben a magasan képzett munkavállalók a foglalkoztatás helye szerinti országban 
végzett további tanulmányok befejezése után és az ott szerzett tapasztalatokkal visszatérnek 
származási országukba, a származási tagállamnak kompenzációt kellene fizetnie a további 
képesítések után. 

E szempontok jól szemléltetik, hogy az elitelvándorlással kapcsolatos kompenzáció a petíció 
benyújtójának beadványain jóval túlmutató kérdéseket vetnének fel.

Következtetés

A Bizottság ezért azt a következtetést vonja le, hogy a petíció benyújtójának javaslataival 
összhangban lévő jogalkotási kezdeményezés problémás lenne mind annak a jogalapja, mind 
a tagállamok közötti megállapodás elérésének valószínűsége szempontjából.


