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Tárgy: Gert Vercauteren, belga állampolgár által benyújtott, 0666/2008. számú petíció a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásokról és ezeknek a Közösségben 
való működéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások alapvető
fontosságúak a belső piac megfelelő működése, valamint az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a 
munkavállalók szabad mozgása szempontjából. Megjegyzi, hogy az EU már hozott 
intézkedéseket a közvetlen adóztatás terén, például a megtakarításokról szóló irányelvvel és 
az osztalékokra, kamatokra és adókra vonatkozó EK-rendelettel. A petíció benyújtója felkéri 
az Európai Parlamentet, hogy törekedjen az alábbiakra: 1) annak előírása egy irányelvben, 
hogy ha két tagállam között nincs kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás, akkor 
kétoldalú megállapodásként az OECD mintamegállapodását kell alkalmazni; 2) a kettős 
adóztatás elkerülésére szolgáló szabályok rögzítése egyetlen európai irányelvben; és 3) a 
Bizottság felhatalmazása arra, hogy az összes tagállam nevében köthessen többoldalú 
megállapodásokat a kettős adóztatás elkerüléséről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

Adóügyi egyezmények: általános elvek
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A jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló megállapodások jelentik a 
nemzetközi adójog legfőbb forrását. E magállapodások – melyek többsége kétoldalú –
összességében véve egy jelentős hálózatot alkotnak, amely az államokat összeköti az egész 
világgal.

Céljuk az államok adóügyi hatáskörei közötti átfedésekből eredő összeütközések kezelése. 
Ezen összeütközések ugyanazon adózási elveknek különböző országok általi egyidejű
alkalmazásából erednek. A nemzetközi előírás ugyanis két elv ötvözésén alapul: a származás 
elvén és a lakóhely elvén. Ezek a teljes mértékben elismert és alkalmazott elvek 
elkerülhetetlenül joghatósági összeütközésekhez vezetnek: nem csupán az adott államban 
lakóhellyel rendelkezőkre vonatkozik a külföldön megszerzett jövedelem utáni nemzeti 
adózás, hanem a lakóhellyel nem rendelkezőkre is, az adott államban megszerzett 
jövedelmeik után. Mivel a legtöbb ország párhuzamosan alkalmazza e két elvet, az adózás 
igen gyakran átfedéseket okoz. Az adózásra vonatkozó kétoldalú megállapodások célja ezért a 
nemzetközi kereskedelem elősegítése az ezen átfedésekből eredő kettős adóztatás elkerülése 
révén. 

Az adózásra vonatkozó megállapodások megfelelnek a nemzetközi szinten létrehozott és 
elismert normáknak, modelleknek (főként az ENSZ és az OECD által kidolgozott 
modelleknek), elveknek.

Az EU tagállamai által kötött, adózásra vonatkozó megállapodások

Az Európai Unión belül a kétoldalú megállapodások hálózata nagyon gyorsan fejlődött az 
utóbbi években.

Az adózásra vonatkozó megállapodások hálózata az EU legrégebbi 15 tagállamában már 
2005. május 1-jére elkészült. Noha a 12 új tagállamnak semmilyen kötelezettsége nem volt 
arra, hogy adózásra vonatkozó megállapodásokat kössön más uniós országokkal a csatlakozás 
előtt, és az adózásra vonatkozó megállapodások – formálisan – nem szerepeltek az acquis 
communautaire adózásról szóló fejezetében, 2009. január 1-jén a tagállamok között a kettős 
adóztatás elkerülését célzó 351 lehetséges kétoldalú megállapodásból csupán 11 nem lépett 
még hatályba.

Az adózásra vonatkozó megállapodások nagyon fontos eszközt jelentenek a belső piac 
működése szempontjából, azonban jelenleg a közösségi jogalkotó erről nem alkot jogszabályt. 
Nincsen a kettős adóztatás elkerülését célzó magállapodásra vonatkozó európai modell sem: 
az EU valamennyi tagállama az OECD (melyben a legtöbb tagállam szintén részes) által 
kidolgozott modellt veszi alapul.

Az adózásra vonatkozó megállapodások és a közösségi jog

A közösségi jog felette áll a tagállamok által kötött, a nemzetközi jog körébe tartozó 
megállapodásoknak, de kifejezetten elismeri e megállapodások szerepét és jelentőségét. Nem 
csupán az EK-Szerződés 293. cikke kéri a tagállamokat, hogy folytassanak tárgyalásokat „a 
Közösségen belüli kettős adózás elkerülése érdekében […]”, hanem több irányelv is, 
amelyekben kifejezett utalás található a kétoldalú megállapodásokban lefektetett elvekre (pl.: 
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elsősorban a 90/434/EGK „fúziós” és a 90/435/EGK „anya/leányvállalat” irányelvek), ami 
bizonyos módon a közösségi jog értelmezését segíti.

Mindazonáltal a közvetlen adózás terén a közösségi jog és a megállapodásokból eredő jog 
közötti kapcsolat számos esetben összeütközésekhez vezetett. E két jogi terület különböző
célokat szolgál, és eltérő a logikájuk. Míg a megállapodásokból eredő jog célja az államok 
közötti kapcsolatok rendezése a szerződő államok adózási hatáskörének megosztása révén, 
addig a közösségi adójog a belső határok nélküli egységes piac létrehozására irányuló nagy 
projektbe illeszkedik.

Tehát, amint a Bíróság több ízben is kimondta már, a harmonizálásra vonatkozó intézkedések 
hiánya ellenére, bár „[…] a közvetlen adózás kérdése önmagában nem tartozik közösségi 
hatáskörbe, attól a tagállamok még kötelesek hatásköreiket a közösségi jog tiszteletben 
tartásával gyakorolni” (C-279/93, Schumacker, 21. pont).

A közösségi jog szempontjából az adózásra vonatkozó megállapodásoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a belső piac megkülönböztetés-mentességre vonatkozó követelményeit, valamint a 
négy alapvető szabadságot, melyeket az Európai Közösséget létrehozó szerződés mond ki. E 
tekintetben az Európai Közösségek Bírósága egyes ítéletei (1) rámutattak az uniós polgárok és 
vállalkozások megkülönböztetésének olyan eseteire, amelyek a Szerződés elveivel ellentétes 
módon megfogalmazott és/vagy alkalmazott megállapodásokból eredtek. Ily módon a Bíróság 
megköveteli, hogy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások egyes rendelkezései 
vagy a nemzeti végrehajtási rendelkezések megfeleljenek a kérdéses elveknek. 

Az adózásra vonatkozó megállapodások a belső piacon

Nem újonnan született elvárás az, hogy egyértelművé kell tenni és össze kell hangolni a 
Közösséggel és a közösségi joggal az EU tagállamai közötti adózási kapcsolatok rendszerét. 
A hatvanas években a Neumark Bizottság már vizsgálta a közös piacon belüli kettős adózás 
problémáját, és hangsúlyozta, hogy igen fontos a kétoldalú megállapodások rendszerének 
reformja. E bizottság következtetéseiben javasolta egy többoldalú megállapodás elfogadását a 
kettős adózás elkerülése végett.

Legutóbb a Bizottság a természetes személyek és a belső piacon működő vállalkozások 
határokon átívelő adózási problémáira vonatkozó általános stratégiája keretében elkezdte az 
EK-Szerződés és a tagállamok egymás között és harmadik országokkal kötött, (kettős 
adózásra vonatkozó) kétoldalú megállapodásai közötti lehetséges összeférhetetlenségek 
általános vizsgálatát.

2005 júniusában a Bizottság, a honlapján elérhető munkadokumentumban (2), ismertette az 
adózásra vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos problémák általános elemzését, 
különösen vizsgálva e területen a Bíróság egyes ítéleteinek hatásait, valamint néhány 
                                               
1 Lásd például: a Bíróság C-58/01. sz. (Océ Van der Grinten) ügyben 2003. szeptember 23-án hozott ítélete, 54. 
pont; a C-385/00. sz. (F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris van Financiën) ügyben 2002. december 12-én hozott 
ítélete, 84., 94., 99. pont és a következõk; a 397/98. sz. (Metallgesellschaft) ügyben 2001. március 8-án hozott 
ítélete, 71. pont és a következõk; a C- 200/98. sz. (X AB et Y AB) ügyben 1999. november 18-án hozott ítélete 
10. és 31. pont.
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_en.pdf.
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elképzelhető megoldást, úgymint az EU saját verziójának kidolgozása az OECD 
megállapodás modelljére, vagy egy adózásra vonatkozó, az EU szintjén alkalmazandó 
többoldalú megállapodás létrehozása. 2006 novemberében a tagállamok az adózásra 
vonatkozó megállapodásokról külön ülést tartottak a közvetlen adózás kérdéseivel foglalkozó 
IV. munkacsoport keretében.

Az adózásra vonatkozó megállapodások és az Európai Bizottság kezdeményezési joga

A Bizottság értékeli a petíció benyújtója által felsorakoztatott érveket és úgy véli, hogy 
hosszú távon célkitűzés lehetne egy közösségi jogi eszköz – különösen egy irányelv – vagy 
egy többoldalú megállapodás létrehozása. Mindazonáltal tekintettel arra, hogy a közvetlen 
adózás elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, valamint arra, hogy a közösségi 
adózásra a szubszidiaritás és az egységesség elve jellemző, jelenleg inkább pragmatikus 
álláspontot kíván elfogadni a jelenlegi kétoldalú megállapodások kerete alapján.

Megítélése szerint teljességgel lehetséges volna az, hogy a belső piacot érintően felmerült 
legsürgetőbb problémákra kielégítő megoldás szülessen a nemzeti és a megállapodásokból 
eredő adózási rendelkezések fokozottabb összehangolásával, valamint a jogviták rendezésére 
irányuló eljárások javításával.

Ugyanakkor a Bizottság teljes mértékben tudatában van a megállapodások belső piacra 
gyakorolt hatásának, és 2009-ben nyilvános konzultációt kíván indítani mind a természetes, 
mind pedig a jogi személyek bevonásával, hogy ily módon tényelemeket gyűjtsön 
mindenekelőtt azokról az akadályokról, amelyeket az adózásra vonatkozó megállapodások 
képtelenek felszámolni, és a kettős adózás elkerülésére és megszüntetésére irányuló jelenlegi 
mechanizmusról.

Ezután a Bizottság közleményt dolgoz ki, amelyben összefoglalja a kapott információkat, és 
meghatározza, hogy milyen folytatást szán e kérdésnek.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

Adóügyi egyezmények: általános elvek

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások célja az államok adóügyi hatáskörei 
közötti átfedésekből eredő összeütközések kezelése. A kétoldalú megállapodások célja a 
nemzetközi kereskedelem elősegítése az ezen átfedésből eredő kettős adóztatás elkerülése 
révén.

Az adózásra vonatkozó megállapodások általában megfelelnek a nemzetközi szinten 
létrehozott és elismert modelleknek (főként az ENSZ és az OECD által kidolgozott 
modelleknek) és elveknek.

Az EU tagállamai által kötött, adózásra vonatkozó megállapodások

A kettős adóztatás megelőzését vagy elkerülését jelenleg lényegében a tagállamok által kötött, 
az adózásra vonatkozó kétoldalú megállapodások hálózata biztosítja az EU-ban. 2009. július 
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1-jén ez a hálózat csaknem teljes volt, mivel az Európai Unió tagállamai között lehetséges 
351(1) adózásra vonatkozó megállapodásból csupán 11 nem lépett még hatályba (lásd a 
mellékletben szereplő táblázatot).

Az adózásra vonatkozó megállapodások fontos eszközt jelenthetnek a belső piac megfelelő 
működése szempontjából, a megkötésük azonban jelenleg a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe és nem a közösségi jogalkotó hatáskörébe tartozik. Nincsen a kettős adóztatás 
elkerülését célzó megállapodásra vonatkozó európai modell sem, bár az EU valamennyi 
tagállama az OECD modelljét veszi alapul. 

Az adózásra vonatkozó megállapodások és a közösségi jog

A közösségi jog szempontjából az adózásra vonatkozó kétoldalú megállapodásoknak 
különösen tiszteletben kell tartaniuk a belső piac megkülönböztetés-mentességre vonatkozó 
követelményeit és az Európai Közösséget létrehozó szerződésben megfogalmazott négy 
alapvető szabadságra vonatkozó követelményeket. 

Ekképpen az Európai Közösségek Bírósága egyes ítéletei rámutattak az uniós polgárok és 
vállalkozások megkülönböztetésének olyan eseteire, amelyek a Szerződés elveivel ellentétes 
módon megfogalmazott és/vagy alkalmazott megállapodásokból eredtek.

Az adózásra vonatkozó megállapodások és az Európai Bizottság kezdeményezési joga

A Bizottság értékeli a petíció benyújtója által felsorakoztatott érveket.

E tekintetben 2005-ben már több lehetséges utat is megvizsgáltak a tagállamokkal együtt, 
ideértve az adózásra vonatkozó OECD mintamegállapodás uniós változatának kidolgozását, 
vagy az EU szintjén alkalmazandó, többoldalú adóügyi megállapodás kidolgozását. 2006 
novemberében az adózásra vonatkozó megállapodások témája a közvetlen adózás kérdéseivel 
foglakozó IV. munkacsoport keretében a tagállamokkal tartott külön ülés napirendjén is 
szerepelt.

Ezenkívül az adórendszerek összehangolása érdekében 2006. decemberben elindított 
kezdeményezés keretében a Bizottság szervezeti egységei jelenleg tanulmányozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyek különösen az új nemzetközi fejlesztések, mint például az OECD 
mintamegállapodás választottbírósági eljárásról szóló 25. cikkének új (5) bekezdése fényében 
képzelhetők el. A pragmatikus megközelítés az lehetne, ha a meglévő megállapodási hálózatra 
alapozva javítanák a vitarendezési eljárásokat. Például a 2009. július 23-i megállapodással 
(90/436/EGK)2 előírt választottbírósági kikötés jelenleg a transzferárakhoz kapcsolódó kettős 
adóztatásra korlátozódik, de más adóügyi jogvitákra is ki lehetne terjeszteni. Ezenkívül a 
tagállamok megállapodási politikájának jobb összehangolása is elképzelhető lenne.

                                               
1 Valójában 349, tekintettel a skandináv országok közötti, a jövedelem és a vagyon kettős adóztatásának 
elkerüléséről szóló, 1996. szeptember 26-i megállapodásra, amely a Dánia, Finnország és Svédország között 
lehetséges kétoldalú megállapodások helyébe lép. 
2 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
&checktexte=checkbox&visu=#texte
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E fejlesztések fényében hosszabb távon kívánatos célkitűzés lehetne egy közösségi jogi 
eszköz – nevezetesen egy irányelv – vagy egy többoldalú megállapodás létrehozása. 
Mindazonáltal tekintettel a szubszidiaritás elvére, arra, hogy a közvetlen adózás a tagállamok 
elvi hatáskörébe tartozik, valamint arra, hogy közösségi szinten erre a területre az 
egységesség elve vonatkozik, a Bizottság úgy véli, hogy rövidebb távon olyan megoldást 
kellene fontolóra venni, amely hasznosan alapulhatna a kétoldalú megállapodások jelenlegi 
keretén.

A Bizottság ekképpen lehetségesnek véli, hogy a belső piacot érintően felmerült legsürgetőbb 
problémákra kielégítő megoldás szülessen a nemzeti és a megállapodásokból eredő adózási 
rendelkezések fokozottabb összehangolásával, valamint a kétoldalú vitarendezési eljárások 
javításával.

Ezért a Bizottság szervezeti egységei – melyek tudatában vannak a kétoldalú megállapodások 
belső piacra gyakorolt hatásának – megvizsgálják egy nyilvános konzultáció elindításának 
lehetőségét, amelynek célja, hogy ténybeli, mennyiségi és minőségi adatokat gyűjtsön azokról 
a nehézségekről, amelyekkel a kettős adóztatás csökkentésére és megszűntetésére irányuló 
hatályos adózási megállapodások és jelenlegi mechanizmusok ellenére az adózók továbbra is 
szembesülnek. E nyilvános konzultáció lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy jobban 
előkészítsen egy esetleges politikai kezdeményezést ezen a területen.


