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Tárgy: J. G. német állampolgár által benyújtott 0607/2013 számú petíció a 
franciaországi lakóhellyel rendelkező német nyugdíjasok kettős adóztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki franciaországi lakóhellyel rendelkező német állampolgár, és német 
nyugdíjban részesül, kifejti, hogy 2011-ben a német adóhatóságok 2005-re visszamenőlegesen 
követelték tőle adóhátralék megfizetését. A petíció benyújtója nem tudott arról, hogy 
Németországban és Franciaországban is köteles adót fizetni, és kifogásolja, hogy most kettős 
adófizetésre köteles, és rámutat arra, hogy a francia adóhatóságtól nem kap a Franciaország és 
Németország közötti 1959. évi kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény szerinti 
adó-visszatérítést. Azt kívánja megtudni, hogy: az egyezmény még érvényben van-e, és hogy 
kiegészítő jogszabályok révén ettől minden további nélkül el lehet-e állni; hogy a kettős 
adóztatás Európában természeténél fogva nem tiltott-e; hogy méltányos és igazságos-e egy 
nyugdíjastól megkövetelni azt, hogy két országban fizessen adót; hogy jogszerűen 
követelhetik-e a német adóhatóságok 2005-re visszamenőleg adóhátralék megfizetését, 
amikor a helyzetről őt csak 2011-ben tájékoztatták; hogy a jövőben köteles-e két éves 
adóbevallást készíteni; és hogy rendelkezik-e jogszabály arról, hogy a francia adóhatóságok a 
Németországban esedékes adók megfizetését követően az adót visszatéríthetik. A petíció 
benyújtója tájékoztatást kér a jogi segítségnyújtásról is, mivel ügyét a legmagasabb fórum elé 
kívánja vinni, különösen mivel a német adóhatóságok nemfizetéssel vádolják. Kijelenti, hogy 
soha nem tájékoztatták semmilyen jogszabályváltozásról, és 1972 óta rendszeresen 
Franciaországban adózik. Véleménye szerint ez a nyugdíjasokkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül. 

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A petíció benyújtója német állampolgár, aki 1972 óta franciaországi lakóhellyel rendelkezik, 
azonban a Franciaország és Németország közötti kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 
egyezmény értelmében határ menti munkavállalóként Németországban dolgozott. A 
németországi munkaviszonyából származó jövedelme után 1972 óta Franciaországban fizet 
adót. 1997 óta nyugdíjas és a német társadalombiztosítási intézménytől kap nyugdíjat, 
amelyet adóköteles jövedelemként mindig bejelentett Franciaországban. 

2011 októberében a neubrandenburgi adóhivatal kérte a petíció benyújtóját, hogy készítsen 
adóbevallást 2005-re visszamenőleg. Egy német adótanácsadó elkészítette a 2005 és 2010 
közötti időszakra vonatkozó dokumentumokat, majd 2013 januárjában felszólították a petíció 
benyújtóját, hogy rövid időn belül fizessen ki 17 350 eurót, amelyből 2 600 euró késedelmi 
díj. 

Mindeközben a petíció benyújtója egy francia adótanácsadó segítségével visszatérítés iránti 
kérelmet nyújtott be a francia adóhatósághoz. Voltaképpen ha a petíció benyújtója nem tudja 
jóváírni a német nyugdíjjövedelme után fizetett francia jövedelemadót a német adó javára, 
nem enyhített kettős adóztatás áldozatává válna. 

A petíció benyújtója kifejti, hogy a nyugdíja német megadóztatásának bevezetése miatt és a 
francia–német kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény ellenére kétszer kell adót 
fizetnie amellett, hogy magas megfelelési költségek terhelik, hiszen mind egy német, mind 
egy francia adótanácsadó segítségét kérte. 

Helyzete tisztázása végett a petíció benyújtója nyolc pontos és technikai kérdést nyújtott be.

A Bizottság észrevételei 

A petíció nem egyedi esetről számol be, hiszen jelentős számú német állami nyugdíjban 
részesülő, de Németországon kívüli lakhellyel rendelkező személy nyújtott be hasonló ügyben 
petíciót. Ezt bizonyítja öt korábban beadott, azonos vagy hasonló témájú petíció (1504/2012., 
1385/2012., 1307/2012., 313/2012. és 6/2011. számú petíció), hat, európai parlamenti 
képviselők által benyújtott írásbeli kérdés (E-013154/2013., E-007723/2012.; E-
007787/2012., E-011553/2012., E-004935/2011. és E-008317/2011. számú írásbeli kérdés), és 
az Európai Bizottsághoz benyújtott számos panasz. Ennek eredményeképpen a Bizottság 
szolgálatai már tudatában vannak a petícióban leírt problémáknak. E tekintetben 
meghatározóak a német Szövetségi Számvevőszék 2009. évi, a külföldi illetőségű
nyugdíjasok adóztatása végrehajtásának hiányáról szóló éves jelentésének megállapításai1.

A Bizottság észrevételei tulajdonképpen szinte teljesen megegyezhetnek az 1504/2012. számú 
petícióra adott válasszal, mivel a következtetés mindkét esetben azonos. A Bizottság 

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-

jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-
finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-jaehrlich-3-
4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung
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szolgálatai azonban úgy vélik, hogy ki kell emelni a következő ténybeli különbségeket. Az 
1504/2012. számú petíció esetében a petíció benyújtója több mint 20 évig dolgozott 
alkalmazottként Németországban, azaz adózási és társadalombiztosítási szempontból helyi 
lakosként kezelték. A petíció benyújtója ezt követően visszatért Franciaországba és 
franciaországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjasként német forrásból származó nyugdíjban 
részesült.

A jelen petícióban azonban a petíció benyújtója, aki német állampolgár, 1972 óta a határ 
francia oldalán található faluban rendelkezik lakóhellyel. Határ menti munkavállalóként 
különleges státusszal rendelkezett, hiszen bár határterületen, a határ német oldalán dolgozott, 
jövedelemadót csak a lakóhely szerinti országban, vagyis Franciaországban kellett fizetnie. A 
társadalombiztosítás szempontjából a német állami nyugdíjrendszer járulékfizetője volt.

Függetlenül korábbi, határ menti munkavállalói státuszától, a német forrásból származó 
nyugdíjkifizetései – ellentétben a munkaviszonyból származó korábbi jövedelmével –
Németországban adókötelesek. Emiatt helyzete hasonlítható az 1504/2012. számú petícióban 
leírt helyzethez.

Következésképpen az 1504/2012. számú, a franciaországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok 
német nyugdíjának megadóztatásáról szóló petícióra vonatkozó észrevételek teljes mértékben 
alkalmazandók. 


