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Asia: Vetoomus nro 1595/2008, M. H., Saksan kansalainen, omaa asuntoa 
koskevasta avustuksesta ulkomailla sijaitsevan asuntonsa osalta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, Saksaan veroja maksava Saksan kansalainen, kertoo hakeneensa omaa 
asuntoa varten myönnettävää avustusta Espanjassa sijaitsevaa asuntoaan varten Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-152/05 antaman tuomion mukaisesti. Hänen 
hakemuksensa hylättiin sillä perusteella, ettei hän ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, kuinka 
usein hän oli Saksassa, jonne hänen lisäksi oli maksettava vain osittain veroja. Lisäksi 
asunnon on oltava omaa käyttöä varten, eikä sitä saa vuokrata lomamajoitusta varten. 
Vetoomuksen esittäjän mielestä tämä rikkoo henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevia 
oikeuksia unionissa. Hän korostaa, että on mahdotonta olla samanaikaisesti Saksassa ja 
käyttää ulkomailla sijaitsevaa asuntoa, ja haluaa tietää, voiko hän tässä tilanteessa saada 
avustusta. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on eläkkeellä oleva saksalainen virkamies, joka asuu Espanjassa. Hän 
on eläkkeestään verovelvollinen Saksassa. Hän on hakenut Saksan verovirastolta omaa 
asuntoa varten myönnettävää avustusta Espanjassa sijaitsevaa kiinteistöään varten. Tämä 
evättiin häneltä sillä perusteella, ettei ollut osoitettu riittävällä varmuudella, kuinka paljon hän 
oleskelee Saksassa, ja että hän siten olisi vain rajoitetusti verovelvollinen.
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Vetoomuksen esittäjän mielestä tämä loukkaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 
C-152/05 17. tammikuuta 2008 antamassa tuomiossa vahvistettuja periaatteita. Hänen 
mielestään on ristiriitaista, että avustusta omaa asuntoa varten voidaan myöntää vain, jos 
ulkomailla sijaitseva kiinteistö on omassa käytössä, mutta samanaikaisesti vaaditaan, että 
verovelvollisen on oleskeltava pääasiallisesti Saksassa, jotta olisi yleisesti verovelvollinen.

Komission selvitys vetoomuksen esittäjän mielipiteistä

Oikeudellinen asema Saksassa

Ensinnäkin todetaan, että omaa asuntoa varten myönnettävä avustus on lakkautettu Saksassa 
1. tammikuuta 2006 [omaa asuntoa varten myönnettävän avustuksen lakkauttamisesta 
22.12.2005 annettu laki (Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage), BGBl. I, 2005, 
s. 3680]. Tämän ajankohdan jälkeen rakennetuista ja/tai hankituista kiinteistöistä avustusta ei 
voi hakea. Ennen tätä ajankohtaa rakennetuista ja/tai hankituista kiinteistöistä se on vielä 
mahdollista, niin kauan kuin veron määräämisen vanhenemisaika ei ole päättynyt.

Omaa asuntoa varten myönnettävää avustusta koskevan lain (Eigenheimzulagegesetz) mukaan 
avustusta myönnetään seuraavin edellytyksin:
 Etuuteen oikeutetun on oltava yleisesti verovelvollinen.
 Asuntoa on käytettävä omaan asumiseen.
 Kohteen on sijaittava kotimaassa. 
 Loma-asunnot on suljettu pois etuuden piiristä.

Tuloverolain (Einkommensteuergesetz, EStG) 1 §:n 1 momentin mukaan luonnolliset 
henkilöt, joiden kotipaikka tai tavanomainen asuinpaikka on maan alueella, ovat yleisesti 
verovelvollisia tuloveron osalta.

EStG:n 1 §:n 3 momentin mukaan luonnolliset henkilöt ovat pyynnöstä yleisesti 
verovelvollisia tuloveron osalta, vaikka heillä ei olisikaan kotimaassa kotipaikkaa tai 
tavanomaista asuinpaikkaa, myös jos heillä on tuloja Saksassa EStG:n 49 §:n tarkoittamassa 
merkityksessä. Tämä pätee vain, jos vähintään 90 prosenttia heidän kalenterivuoden aikana 
saamistaan tuloista on Saksassa tuloveron alaista tai jos heidän muualla kuin Saksassa 
verotettavat tulonsa eivät ylitä veroasteikon verovapaan tulon osaa kalenterivuodessa (määrä 
on vuonna 2009 7 664 euroa).

Yhteisöoikeudellinen arviointi

Tuloveroja ei ole EY:n oikeuden mukaan yhdenmukaistettu, joten jäsenvaltiot voivat vapaasti 
määrittää kansalliset verojärjestelmät. Näin ollen on jäsenvaltioiden verottamisvallassa 
määrätä, millä edellytyksillä oman asunnon rakentamista mahdollisesti tuetaan. 
Yhteisöoikeudella on merkitystä vain, jos jäsenvaltiot antavat veromääräyksiä, jotka ovat 
yhteisöoikeudellisten perusvapauksien vastaisia. Näin on muun muassa asian laita, jos toisten 
jäsenvaltioiden kansalaisia syrjitään heidän kansalaisuutensa perusteella tai jos vapaata 
liikkuvuutta rajoitetaan.
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Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa tämä merkitsee, että sen enempää tuen sitomista 
yleiseen verovelvollisuuteen kuin kiinteistön omaa käyttöä koskevaa vaatimusta ei voida 
yhteisöoikeudelliselta kannalta moittia.

Komissio on soveltanut yhteisöoikeudellista näkökantaa sitä lisäedellytystä vastaan, että 
kiinteistön on sijaittava Saksassa, ja aloittanut rikkomusmenettelyn (1999/4943). Komissio 
epäili olevan yhteisöoikeuden (EY:n perustamissopimuksen 18, 39 ja 43 artikla) vastaista 
sitoa avustusoikeus siihen, että etuuteen oikeuttava kohde on Saksassa. Tilanteissa, joissa 
yleisesti verovelvollisilla on kotipaikka ulkomailla, heillä ei olisi oikeutta avustukseen, jos he 
haluaisivat hankkia asunnon ulkomailta. Tällainen rajoitus haittaa yhteisöoikeuden suojaamaa 
vapaata liikkuvuutta ja merkitsee rajan yli kulkevien naapurivaltiossa asuvien työntekijöiden 
asettamista järjestelmällisesti epäedulliseen asemaan.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin yhtyi tähän näkemykseen ja päätti 17. tammikuuta 2009 
asiassa C-152/05 seuraavaa:

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut EY 18, EY 39 ja EY 43 artiklan mukaisia 
velvoitteitaan, koska se on jättänyt omaa asuntoa varten myönnettävästä avustuksesta 
annetun lain (Eigenheimzulagengesetz), sellaisena kuin se on vuonna 1997 julkaistussa 
muodossaan ja vuoden 2004 talousarviolailla (Haushaltsbegleitgesetz 2004) muutettuna, 
2 §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevat asunnot 
tuloveron osalta yleisesti verovelvollisille henkilöille omaa asuntoa varten myönnettävän 
avustuksen ulkopuolelle. 

Koska omaa asuntoa varten myönnettävä avustus oli jo lakkautettu tuomion antamishetkellä, 
Saksan liittotasavallan hallitus pani tuomion täytäntöön julkaisemalla hallintoasetuksen 
(BMF-Schreiben, 13.3.2008, IVC1 – EZ 1000/08/10001). Sen mukaan EStG:n 1 §:n 2 ja 
3 momentin mukaisesti etuuksiin oikeutetut ovat oikeutettuja etuuteen myös, jos rakennetaan 
tai hankitaan toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitseva talo tai omistusasunto. Tätä periaatetta on 
sovellettava kaikissa vielä avoinna olevissa tapauksissa.

Komission näkemyksen mukaan Saksan liittotasavallan hallitus on pannut tuomion riittävällä 
tavalla täytäntöön, ja rikkomusmenettelyssä esitetyt syytökset on siten poistettu. 
Rikkomusmenettely on lopetettu.

Komission näkemyksen mukaan kantaja voi mainitun hallintoasetuksen perusteella EStG:n 
1 §:n 3 momentin mukaisesti pyytää, että häntä pidetään yleisesti verovelvollisena, vaikka hän 
asuukin Espanjassa. Edellytyksenä tähän on kuitenkin, että hän täyttää EStG:n 1 §:n 
3 momentin edellytykset ja 90 prosenttia hänen maailmanlaajuisista tuloistaan on Saksassa 
verotettavaa tuloa tai ulkomailla verotettavaa tuloa on enintään 7 664 euroa.

Komissio ei pysty tutkimaan sitä, täyttyvätkö nämä edellytykset yksityiskohdittain tai ovatko 
vetoomuksen esittäjän omaa asuntoa varten myönnettävää avustusta koskevat vaatimukset 
mahdollisesti vanhentuneita. Komissiolla ei myöskään ole siihen toimivaltaa. Toteutetun 
rikkomusmenettelyn perusteella 13. maaliskuuta 2008 julkaistun hallintoasetuksen mukaan 
ulkomailla asuvalla, eläkkeellä olevalla saksalaisella virkamiehellä, jonka eläke on Saksassa 
verotettavaa tuloa, on periaatteessa oikeus saada omaa asuntoa varten myönnettävää avustusta 
muussa EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevaan asuntoon EStG:n 1 §:n 3 momentin edellytyksin.
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Päätelmä

Komissio ehdottaa, että nämä tiedot toimitetaan vetoomuksen esittäjälle.


