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Tárgy: Gordon Edwin Hall, brit állampolgár által benyújtott 281/2009. számú petíció 
a brit adóhatósággal kapcsolatos problémájáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának különböző európai országokban vannak befektetései. A petíció 
benyújtója Németországban él, és a más országokból származó jövedelme után ott is fizet 
adót. A brit adóhatóság azonban minden évben kiküld neki egy adóbevallási űrlapot a brit 
jövedelmére vonatkozóan. A petíció benyújtója azt állítja, hogy így kétszeresen fizet adót 
ugyanazon jövedelem után. Úgy véli, hogy ha minden olyan országban adóbevallást kell 
kitöltenie, ahol vagyona van, gyakorlatilag arra kényszerítik, hogy egyetlen országban 
helyezze el a vagyonát, és álláspontja szerint mindez ellentétes az európai pénzügyi 
szolgáltatási ágazat terén a belső piacon való szabad verseny jogával is. A petíció benyújtója 
szerint elegendő lenne, ha csak a hivatalos lakóhelyén kellene beadnia az adóbevallását, 
amelyben a többi országban megfizetett adókat is fel kellene tüntetni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

„Elvileg, ha a jövedelem egynél több joghatósági területről származik vagy a jövedelmet az 
adójogi illetőség szerinti államtól eltérő államban szerezték, az érintett két állam rendszerint 
megosztja az adózási jogot a kettős adózás elkerülését célzó kétoldalú egyezmény alapján. 
Ahol ilyen megállapodás van érvényben, ott jogilag nem fordulhat elő kettős adózás, azaz az 
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adófizető nem adóztatható meg egynél többször ugyanazon jövedelem alapján. Ez a lakóhely 
szerinti állam adóalap-csökkentési mechanizmusán (azaz a külföldön szerzett jövedelemre 
vagy külföldi adójóváírásra vonatkozó mentességen) keresztül érhető el.

Mivel európai szinten a tőkejövedelem megadóztatásával kapcsolatban nincsenek harmonizált 
szabályok, ezért ezzel a kérdéssel a tagállamok nemzeti jogszabályaik keretében 
foglalkoznak. A jelenlegi közösségi jog értelmében a tagállamok feladata az adóztatási 
hatáskörök egymás közötti megosztására vonatkozó feltételek meghatározása. Ez kiterjed a 
kettős adózásról szóló egyezmények megkötésére is. E hatáskör gyakorlása során azonban a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés szerinti kötelezettségeiket, 
amelynek értelmében, amennyiben a belső piacon sor kerül a szabad mozgáshoz való jog 
gyakorlására, a tagállamok nemzetiség alapján nem alkalmazhatnak megkülönböztető 
bánásmódot, illetve nem alkalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat. Ebből az következik, 
hogy minden tagállam maga határozza meg adókivetési jogát.

Általában a közösségi intézetek helyett sokkal inkább a nemzeti bíróságok feladata, hogy 
értelmezze a kettős adózásról szóló egyezményeket az érintett államok vonatkozó adókivetési 
jogainak meghatározása végett az adófizetők és a nemzeti hatóságok közötti vita során.

A petíció benyújtója által megküldött dokumentumok alapján azonban úgy tűnhet, hogy az 
általa állított kettős adózás könnyen kiküszöbölhető lenne. A petíció benyújtója megküldte a 
formanyomtatvány egy másolatát, amelyet az Egyesült Királyság hatóságaitól kapott. A 
formanyomtatvány láthatóan adó-visszatérítési célokat szolgál olyan esetekben, amikor az 
adót a kettős adózásról szóló egyezmény alapján mentességet élvező források után szedték be. 

A Németország és az Egyesült Királyság között létrejött, kettős adózásról szóló egyezmény 
VII. cikkének (1) bekezdése az egyik szerződő állam lakosa által a másik szerződő állam 
területéről származó forrásokból szerzett kamatok kizárólagosan lakóhely szerinti adóztatását 
írja elő1. Mivel a petíció benyújtója adózási szempontból Németország lakosa, így az Egyesült 
Királyságban szerzett kamatjövedelme tekintetében az adóztatási jog Németországot illeti. A 
petíció benyújtója által bemutatott formanyomtatvány láthatólag az egyesült királysági 
kifizetőhely (azaz egy bank vagy egy másik pénzintézet) által visszatartott adó visszatérítésére 
jogosít fel, és azt a német illetékes hatóságnak kell kitöltenie annak megerősítése céljából, 
hogy a petíció benyújtója adófizetés szempontjából valóban németországi lakosnak számít. 
Ezt követően a formanyomtatványt vissza kell küldeni az Egyesült Királyság azon illetékes 
hatóságai számára, amelyek az Egyesült Királyságban korábban visszatartott adó 
visszatérítéséért felelnek.

A fentiek fényében a petíció benyújtójának tanácsos felvennie a kapcsolatot az illetékes német 
hatósággal (ahol lakóhellyel rendelkezik) a formanyomtatvány kitöltése céljából. Ez lehetővé 
fogja tenni az Egyesült Királyságban a kamat kifizetője által visszatartott adó visszatérítését, 
mivel a forrásnál azt nem írták jóvá automatikusan.

                                               
1 VII. cikk (1) bekezdés 
Egy adott területen lakó és ezen a területen adóköteles személy által más területekről származó forrásokból
szerzett bármely kamatra és jogdíjra kizárólag a lakóhely szerinti területen vonatkozik adófizetési kötelezettség.


