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Tárgy: M. H., német állampolgár által benyújtott 1595/2008. számú petíció a külföldi 
háza vonatkozásában megítélendő lakástámogatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, és adófizetési kötelezettségét Németországban 
teljesíti. Az Európai Bíróság C-152/05. számú ügyben hozott ítélete alapján lakástámogatási 
kérelmet nyújtott be spanyolországi háza vonatkozásában. A kérelmet azzal az indokkal 
utasították el, hogy a petíció benyújtója nem bizonyította megfelelően, hogy milyen gyakran 
tartózkodik Németországban, valamint hogy csak korlátozottan adóköteles Németországban. 
Ezenkívül a lakást csak saját maga használhatja lakhatási célra, és üdülőnek nem adhatja ki. A 
petíció benyújtója ebben az uniós állampolgárok szabad mozgáshoz való jogának megsértését 
látja. A petíció benyújtója tájékoztatást kér továbbá arról, hogy ki részesülhet 
lakástámogatásban, mivel senki sem tud egyszerre külföldi lakásában és Németországban is 
tartózkodni. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.
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A petíció

A petíció benyújtója egy német köztisztviselő, aki Spanyolországban él. Nyugdíjból származó 
jövedelme Németországban adóköteles. A német adóhatóságoknál spanyolországi ingatlanjára 
egy ú.n. saját lakás céljára szolgáló lakóingatlan után járó támogatásért folyamodott. A 
kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy a petíció benyújtója nem bizonyította 
megfelelően, hogy milyen gyakran tartózkodik Németországban, valamint hogy csak 
korlátozottan adóköteles-e Németországban.

A petíció benyújtója ebben az Európai Bíróság C-152/05. számú ügyben 2008. január 17-én 
hozott ítéletében megállapított alapelv megsértését látja. Ellentmondást lát abban, hogy a saját 
lakás céljára szolgáló lakóingatlan után járó támogatást csak abban az esetben folyósíthatják, 
ha a külföldi ingatlant a tulajdonos maga használja, ezzel egyidejűleg azonban azt is 
megkövetelik, hogy az érintett személy túlnyomórészt Németországban tartózkodjon, hogy 
Németországban korlátlanul adóköteles maradjon.

A Bizottság állásfoglalása a petíció benyújtójának véleményével kapcsolatban

A német jogállás

Először is azt kell tisztázni, hogy Németországban a saját lakás céljára szolgáló lakóingatlan 
után járó támogatást 2006. január 1-jén eltörölték (saját lakás céljára szolgáló lakóingatlan 
után járó támogatás eltörléséről szóló 2005. december 22-i törvény, Szövetségi Törvénytár I., 
2005, 3680. o.). Az ezt követően épült és/vagy vásárolt ingatlanokra már nem igényelhető 
támogatás. Az ezt megelőzően épült és/vagy vásárolt ingatlanokra azonban abban az esetben 
még igényelhető támogatás, ha az adómegállapítás elévülési ideje még nem járt le.

A saját lakás céljára szolgáló lakóingatlan után járó támogatásról szóló törvény értelmében az 
alábbi feltételekkel nyújtanak lakástámogatást:
 a kedvezményezett korlátlanul adóköteles,
 a lakást kizárólag saját lakhatási célokra használják, valamint
 az ingatlan belföldön található. 
 A nyaralókat kizárják a támogatási körből.

A német jövedelemadó-törvény (EStG) 1. cikkének (1) bekezdése értelmében azok a 
természetes személyek, akiknek lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük belföldön 
található, korlátlan jövedelemadó-kötelezettséggel rendelkeznek.

A német jövedelemadó-törvény 1. cikkének (3) bekezdése értelmében kérelmezhető, hogy 
azokat a természetes személyeket is korlátlan jövedelemadó-kötelezettséggel rendelkező 
adóalanyként kezeljék, akik belföldön sem lakóhellyel, sem szokásos tartózkodási hellyel nem 
rendelkeznek, amennyiben belföldön a jövedelemadóról szóló törvény 49. cikkének 
megfelelően jövedelemmel rendelkeznek. Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha a 
naptári évben szerzett jövedelmüknek legalább 90%-a a német jövedelemadó hatálya alá 
tartozik, vagy ha nem a német jövedelemadó hatálya alá tartozó jövedelmük nem haladja meg 
az adómentes összeghatárt (amely 2009-ben 7664 euro).
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A közösségi jog szerinti értékelés

Mivel a jövedelemadó terén nem történt meg a közösségi jog harmonizálása, ezért a 
tagállamok szabadon alakíthatják nemzeti adózási rendszerüket. Következésképpen a 
tagállamok adóztatási szuverenitása alá tartozik annak megállapítása, hogy a saját lakás 
szerzése adózási szempontból támogatandó-e, és ha igen, milyen feltételekkel. A közösségi 
jog csupán akkor alkalmazandó, ha a tagállamok olyan adózási rendelkezéseket hoznak, 
amelyek sértik a közösségi szabadságjogokat. Így például abban az esetben, ha egy másik 
tagállam állampolgárát nemzetisége alapján hátrányos megkülönböztetik vagy szabad 
mozgásában korlátozzák.

A felvázolt eset tekintetében ez azt jelenti, hogy a közösségi jog szerint alapvetően nem 
kifogásolható sem a támogatás korlátlan adókötelezettségtől való függővé tétele, sem az 
ingatlan saját célú felhasználása.

A Bizottság közösségi jogi szempontból ellenezte a további feltételt, miszerint az ingatlannak 
Németországban kell elhelyezkednie, ezért a Szerződés megsértése miatt eljárást indított 
(1999/4943). Kétségbe vonta, hogy összeegyeztethető lenne a közösségi joggal (EK-
Szerződés 18., 39. és 43. cikke) a támogathatóság ahhoz a feltételhez való kötése, hogy a 
támogatható ingatlan Németországban helyezkedjen el. A külföldi lakóhellyel és korlátlan 
jövedelemadó-kötelezettséggel rendelkező adóalanyokat így kizárják a támogatásból, ha 
külföldön kívánnak saját tulajdonú lakáshoz jutni.  Egy ilyen kizárás korlátozná az EK-
Szerződésben megállapított szabad mozgáshoz való jogot, valamint a határ menti ingázók 
rendszeres hátrányos megkülönböztetését jelentené.

Ezt a véleményt osztotta az Európai Bíróság is, amikor a C-152/08. számú ügyben 2008. 
január 17-én hozott ítéletében a következőképpen határozott:

„A Németországi Szövetségi Köztársaság, mivel a 2004. évi költségvetés különböző kiegészítő 
intézkedéseiről szóló törvénnyel (Haushaltsbegleitgesetz 2004) módosított, a saját lakás 
céljára szolgáló lakóingatlan után járó támogatásról szóló törvény (Eigenheimzulagengesetz) 
1997-ben kihirdetett változata 2. cikke (1) bekezdésének első mondatában a saját lakás 
céljára szolgáló lakóingatlan után járó támogatás nyújtását a korlátlan jövedelemadó-
kötelezettséggel rendelkező adóalanyok részére a más tagállamban fekvő lakóingatlanok 
tekintetében kizárja, megsértette az EK-Szerződés 18., 39. és 43. cikkből eredő 
kötelezettségeit.”

Mivel az ítélet kihirdetésekor a saját lakás céljára szolgáló lakóingatlan után járó támogatást 
már eltörölték, ezért a Német Szövetségi Köztársaság kormánya az ítéletet egy közigazgatási 
rendelet közzétételével hajtotta végre (a Német Szövetségi Pénzügyminisztérium 2008. 
március 13-i levele, IVC1 – EZ 1000/08/10001). Ennek értelmében a jövedelemadó-törvény 
1. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti kedvezményezettek esetében egy másik uniós 
tagállamban található ház vagy saját tulajdonú lakás építése vagy vásárlása is támogatott. Ez 
az alapelv még minden függőben lévő esetre alkalmazandó.

A Bizottság megítélése szerint a Német Szövetségi Köztársaság kormánya megfelelően 
hajtotta végre az ítéletet, és elhárította a Szerződés megsértése miatt indított eljárásban 
felvetett problémákat. A Szerződés megsértése miatt indított eljárást ezért felfüggesztették.



PE427.007v01-00 4/4 CM\785745HU.doc

HU

A Bizottság véleménye szerint a panaszos – jóllehet Spanyolországban lakik – a Német 
Szövetségi Pénzügyminisztérium levele alapján kérelmet nyújthat be a német jövedelemadó-
törvény 1. cikkének (3) bekezdése szerint, hogy korlátlan jövedelemadó-kötelezettséggel 
rendelkező adóalanyként kezeljék. Mindazonáltal ebben az esetben előfeltétel, hogy a 
kérelmező a német jövedelemadó-törvény 1. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételnek 
eleget tegyen, és az egész világról származó jövedelmének 90%-a után Németországban 
adózzon, illetve a külföldön adózott jövedelme nem haladja meg a 7664 eurót.

A Bizottságnak nem áll módjában megvizsgálni, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tettek-e, 
illetve a petíció benyújtójának lakástámogatási jogcíme esetleg már elévült-e. A Bizottság e 
tekintetben sem rendelkezik hatáskörrel. A Szerződés megsértése miatt folytatott eljárás 
alapján azonban a Német Szövetségi Pénzügyminisztérium 2008. március 13-i levele szerint a 
külföldön élő nyugdíjas német köztisztviselőt – aki nyugdíja után Németországban adózik –
alapvetően megilleti a lakástámogatás egy másik tagállamban található saját tulajdonú lakása 
után a jövedelemadó-törvény 1. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek mellett.

Következtetés

A Bizottság javasolja, hogy a petíció benyújtóját megfelelően tájékoztassák.


