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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Brian Cave, brit állampolgár által benyújtott 1162/2009. számú petíció a 
Franciaországban élő, a brit nyugdíjasok bizonyos kategóriájába tartozókkal 
szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója közli, hogy Franciaországban élő nyugdíjas tanárként a jövedelemadó 
tekintetében hátrányos megkülönböztetés éri. A petíció benyújtója, aki brit állami nyugdíjban 
részesül, azt állítja, hogy magasabb jövedelemadót fizet, mint az ugyanolyan jövedelemmel 
rendelkező francia állampolgárok, valamint a Franciaországban élő, a brit nyugdíjasok más 
kategóriájába tartozók, akik nem kapnak állami nyugdíjat. A petíció benyújtója szerint a 
hátrányos megkülönböztetést az Egyesült Királyság és Franciaország közötti, a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény végrehajtása érdekében elfogadott francia jogszabály 
alkalmazása idézi elő.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció brit állampolgárságú benyújtója nyugdíjas tanár, aki jelenleg Franciaországban él. A 
brit kormánytól nyugdíjat kap, amely után a Franciaország és az Egyesült Királyság közötti, a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény1 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően az 
                                               
1 A Francia Köztársaság kormánya, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság kormánya 
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Egyesült Királyságban kell megfizetni a forrásadót. Mivel a petíció benyújtójának nyugdíja 
Franciaországban nem adóköteles, a francia hatóság nem veszi figyelembe az Egyesült 
Királyságban levont adót az egyes adókedvezmények, nevezetesen az otthon alkalmazatott 
munkavállaló után járó adócsökkentésnek1 a megadásához, amelyet a francia jogszabályok2 az 
adózási szempontból franciaországi illetőségű háztartásoknak biztosítanak. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy állampolgárság alapján történő megkülönböztetést szenved el:
- a (hasonló helyzetben lévő) francia polgárokkal szemben amiatt, hogy Franciaországban 
nem részesülhet ezekben az adókedvezményekben;
- azokkal a Franciaországban élő brit állampolgárokkal szemben, akik magánnyugdíjban 
részesülnek, mivel az Egyezmény 19. cikke rájuk nem vonatkozik. 
A Franciaország és az Egyesült Királyság közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény
19. cikk - Közszolgálat
… 2. „A nyugdíj és egyéb hasonló jellegű térítés, amelyet az egyik állam vagy annak egyik 
helyi önkormányzata vagy Franciaország esetében annak egyik közjogi jogi személye akár 
közvetlenül, akár az általa létesített alapból fizet egy természetes személynek az ezen 
államnak vagy önkormányzatnak, vagy jogi személynek teljesített szolgálatáért, csak ebben az 
államban adóztatható. E nyugdíjak azonban csak a másik államban adóztathatók, ha a 
természetes személy ebben az államban rendelkezik lakóhellyel és annak állampolgára, 
ugyanakkor nem rendelkezik az első állam állampolgárságával.”
Jelen esetben az állami nyugdíj, amelyet az Egyesült Királyság fizet a petíció brit 
állampolgárságú benyújtója részére, csak az Egyesült Királyságban adóztatható. Ha azonban 
azt egy francia állampolgárságú, Franciaországban élő személynek fizetnék, akkor ugyanez a 
nyugdíj Franciaországban lenne adóztatható.
A Bizottság megjegyzi, hogy az OECD-mintamegállapodásnak megfelelően a Franciaország 
és az Egyesült Királyság közötti megállapodás 19. cikkének (2) bekezdése a nyugdíj állami 
jellege, valamint a kedvezményezett állampolgársága alapján differenciált adórendszert állapít 
meg. 

Ezzel kapcsolatban a Bizottság a Bíróság adózással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatára utal 
az olyan megállapodási rendelkezéseknek az európai joggal való összeegyeztethetőségével 
kapcsolatban, amelyek „eltérő hovatartozási tényezőket tartalmaznak aszerint, hogy az 
adóalany … tanár vagy sem, vagy akár aszerint, hogy a magánszektorban vagy az állami 
szektorban foglalkoztatják. Ami különösen a munkavállalók ez utóbbi kategóriáját illeti, őket 
elvben a kifizető államban adóztatják meg, kivéve, ha a másik állam állampolgárságával 
rendelkeznek és ugyanakkor nem állampolgárai az első államnak, amely esetben a lakóhelyük 
szerinti államban adóztatják meg őket”. A Bíróság véleménye szerint „annak ellenére, hogy 
az állampolgárság kritériuma mint olyan megjelenik a cikkben…, az adóügyi illetékesség 
megosztása érdekében történő ilyen különbségtételek nem tekinthetők a Szerződés 48. 
cikkében tiltott megkülönböztetésnek. Ezek a különbségtételek ugyanis – a közösségi keretben 
történő egységesítési és harmonizációs intézkedések hiányában – abból a hatáskörből 
fakadnak, amellyel a szerződő felek a kettős adóztatás elkerülése érdekében az adóztatási 

                                                                                                                                                  
közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről, valamint a jövedelem- és tőkehozamadó területén az adómegkerülés és 
az adócsalás megelőzéséről szóló egyezmény, a jegyzőkönyvvel együtt, amelyet 2008.6.19-én Londonban írtak 
alá, amely 2009.12.18-án lépett hatályba és amelyet 2010.1.9-én tettek közzé a Hivatalos Lapban.
1 Franciaországban nem lehetséges adócsökkentés a külföldre fizetett adó után.
2 Az Általános Adótörvénykönyv 199n. cikke.
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jogkörük egymás közötti megosztási kritériumainak a meghatározására rendelkeznek” (a C-
336/96. sz. Gilly-ügyben 1998. május 12-én hozott ítélet 29. és 30. pontja). 

A Bizottság másfelől megjegyzi, hogy az otthoni munkavállaló alkalmazása után nyújtott 
támogatásra vonatkozó francia intézkedés - melynek kapcsán a petíció benyújtója a 
Franciaországban élő, brit állampolgárságú nyugdíjasok kizárását kifogásolja -, egyébként 
sem vonatkozik az alacsony jövedelmű francia nyugdíjasokra (akik a francia jogszabályoknak 
megfelelően nem kötelesek adóbevallást benyújtani). A Francia Szenátus által a Költségvetési 
Miniszterhez benyújtott írásbeli választ igénylő kérdésből1 ugyanis az következik, hogy „az 
adócsökkentés csak a természetes személyek jövedelemadójából való levonással történhet. Ha 
a nyugdíjas nem fizet jövedelemadót, semmilyen csökkentés nem lehetséges. Végeredményben 
tehát az alacsony jövedelmű nyugdíjasok nem részesülnek az otthoni munkavállaló 
foglalkoztatása utáni adótámogatásban. Ez az adóintézkedés igazságtalannak tűnik, mert az 
alacsony jövedelmű nyugdíjasok nehezen tudnak megfizetni egy munkavállalót, holott a 
bizonytalan egészségi állapotuk miatt erre igen gyakran rákényszerülnek… 2”.
A fentiekből kitűnik, hogy a szóban forgó francia intézkedések közösségi szempontból nem 
jelentenek hátrányos megkülönböztetést.
Tekintettel arra, hogy a tárgyban szereplő francia intézkedések nem sértik az európai jogot, és 
különösen a személyek szabad mozgását (az EUMSz. 15. cikke), a Bizottság nem kíván 
jogsértési eljárást indítani Franciaország ellen. A Bizottság javasolja, hogy a Parlament 
tájékoztassa erről a petíció benyújtóját.

                                               
1 Schurch asszony által előterjesztett 08053. sz. írásbeli választ igénylő kérdés az otthoni munkavállalók 
foglalkoztatása után járó adójóváírásnak a nyugdíjasokra történő kiterjesztéséről, amelyet 2009.3.26-án tettek 
közzé a Szenátus Hivatalos Lapjában.

2 Válaszában a Gazdasági, Ipari és Foglalkoztatási Minisztérium (melyet 2009.6.18-án tettek közzé a Szenátus 
Hivatalos Lapjában) értékeli a helyzetet: „az intézkedés költségére tekintettel és a nehéz költségvetési helyzetben 
ez az intézkedés mégis azoknak a személyeknek szólt, akik keresőtevékenységet folytatnak vagy akik
álláskeresők”. Leszögezik, hogy „a dolgok ilyetén állása mellett, a magánszemélyek által finanszírozott 
szolgáltatási munkahelyek támogatását nem csupán az említett adócsökkentésen keresztül kell értékelni, hanem 
az állam és a területi köztestületek által fizetett szociális jellegű juttatások függvényében is…”.


