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Tárgy: Hansjoerg Zingler német állampolgár által benyújtott 1543/2009. számú petíció az 
Európai Unió Közösségen belüli szabad mozgásra vonatkozó elveinek a német 
adóhatóságok általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki német öregségi nyugdíjat kap, Ausztriában rendelkezik állandó 
lakóhellyel. A petíció benyújtója rámutat, hogy a német adóhatóságok megtagadják tőle azt a 
jogot, hogy levonja a rendes alapösszeget, valamint a magán egészségbiztosítása javára 
befizetett összegeket. A petíció benyújtója ebben az összefüggésben felhívja a figyelmet a 
Bíróságnak a C-269/07. számú, az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi 
Szövetségi Köztársaság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Munkavállalók szabad 
mozgása – 1612/68/EGK rendelet – Nyugdíj-előtakarékossági járulék – Teljes körű 
adókötelezettség) hozott ítéletére, amelyben az áll, hogy a Németországi Szövetségi 
Köztársaság – mivel elfogadta és hatályban tartotta a jövedelemadóról szóló szövetségi 
törvény (Einkommensteuergesetz) 79–99. §-ának a kiegészítő öregségi nyugdíjra vonatkozó 
rendelkezéseit – nem teljesítette az EK-Szerződés 39. cikkéből, a munkavállalók Közösségen 
belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdéséből, 
valamint az EK-Szerződés 18. cikkéből eredő kötelezettségeit. Mivel a petíció benyújtójának 
a SOLVIT-központhoz küldött megkeresése nem vezetett eredményre, ezért ügyében az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció tárgya az a különbség, amely a Németországban, illetve más tagállamokban 
korlátlan adókötelezettség alá eső német nyugdíjasoknak egyes adókedvezmények megadása 
tekintetében áll fenn.

A petíció benyújtója – nagy valószínűséggel német állampolgár – német öregségi nyugdíjat 
kap, és állandó jelleggel Ausztriában telepedett le, ahol adózási illetőséggel is bír. Ennélfogva 
Ausztriában terheli korlátlan adókötelezettség, azaz a világból bárhonnan származó 
jövedelmét itt kell leadóznia. Németországban csak korlátozott adókötelezettsége áll fenn, 
azaz ott csak a Németországból származó jövedelme adóztatható. Emellett németországi 
jövedelme nem éri el az egész világból származó jövedelmének 90%-át.

Rámutat, hogy a német adóhatóságok megtagadták a 7 664 EUR-nak megfelelő személyes 
adókedvezményt, illetve a magán betegségbiztosítási rendszerbe teljesített befizetéseinek 
levonását. A petíció benyújtója szerint a német adóhatóságok azt követelik tőle, hogy a fenti 
előnyök megszerzése érdekében költözzön vissza Németországba. Emellett a petíció 
benyújtója megjegyzi, hogy ezeket az előnyöket megkapják a Németországban korlátlan 
adókötelezettséggel rendelkező nyugdíjasok. Végezetül a petíció benyújtója hivatkozik e 
tekintetben az Európai Bíróság C-269/07. sz. (Bizottság kontra Németország) ügyben 1 hozott 
ítéletére, amelyben a Bíróság úgy döntött, hogy a „Riester Rente” kedvezmények megadása és 
a németországi korlátlan adókötelezettség az uniós jogba ütközik.

Az Európai Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlata szerint, „a belföldi és külföldi illetőségű 
személyek helyzete egy adott államban általában nem hasonlítható össze” (pl. a C-383/05. sz. 
Talotta-ügy 19. pontja).

A Bíróság a C-279/93. sz. Schumacker-ügy 32-34. pontjában kimondta, hogy „a külföldi 
illetőségű személy által az adott tagállam területén szerzett jövedelem leggyakrabban összes 
jövedelmének csak egy részét képezi, amely e személy lakóhelyén összpontosul. Emellett a 
külföldi jövedelmeinek, illetve személyes, valamint családi körülményeinek összességéből 
következő adóalanyisága a legkönnyebben ott bírálható el, ahol személyes és családi
érdekeinek központja található, amely általában az illető személy állandó lakóhelye. Ezért a 
nemzetközi adójog, és különösen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) kettős adóztatás elkerüléséről szóló mintaegyezménye elismeri, hogy elvileg a 
lakóhely szerinti államra tartozik az adózók általános adóztatása, személyes és családi 
körülményeikre figyelemmel. A belföldi illetőségű személy helyzete annyiban eltérő, hogy 
jövedelmének nagyobb része a lakóhely szerinti tagállamra összpontosul. Emellett az állam 
általában rendelkezik az adóalanyiság személyi és családi körülményekre tekintettel történő 
értékeléséhez szükséges valamennyi információval. Ezért az a tény, hogy a tagállam 
külföldieknek nem ad meg valamely olyan adóelőnyt, amelyet a belföldi illetőségűeknek 
megad, önmagában nem megkülönböztető, mivel az adózók e két kategóriájának helyzete nem 
összehasonlítható."
Németországban a fenti személyes adókedvezmény célja annak biztosítása, hogy a szükséges 
minimumjövedelmet ne terhelje jövedelemadó. Jogszerű e kedvezmény belföldi 
illetőségűeknek való fenntartása, mivel a külföldiek személyi és családi körülményeit elvileg 

                                               
1 Más néven „Riester Rente ügy”
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a lakóhelyük szerinti államban veszik figyelembe. Ugyanez a következtetés vonatkozik a 
petíció benyújtójának magán betegbiztosítási rendszerbe történő befizetéseinek 
levonhatóságára. Ezek olyan személyi kiadások, amelyek a közvetlen adózásra vonatkozó 
uniós jog jelenlegi állása szerint csak az adózási illetőség szerinti tagállamban vonhatóak le.

Amint azonban a Bíróság a fenti Schumacker-ügyben kimondta, „más a helyzet abban az 
esetben, ha a külföldi a lakóhelye szerinti országban jelentéktelen jövedelmet kap, és 
adóköteles jövedelmének fő részét a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban szerzi, 
amelynek eredménye az, hogy a lakóhelye szerinti tagállam nincs abban a helyzetben, hogy 
megadja számára a személyi és családi követelményeiből eredő kedvezményeket. Nincs olyan 
objektív eltérés az összehasonlítható munkaviszonyban foglalkoztatott ilyen külföldi és 
belföldi illetőségű között, amely indokolná az eltérő elbánást az adózó személyes és családi 
körülményeinek adózási szempontból történő figyelembevétele tekintetében. Az olyan külföldi 
illetőségű személy esetében, aki jövedelmének fő részét és csaknem összes családi jövedelmét 
a lakóhelyétől eltérő tagállamban szerzi, a megkülönböztetés abból a tényből ered, hogy 
személyes és családi körülményeit sem a lakóhelye, sem a foglalkoztatás szerinti tagállamban 
nem veszik figyelembe."
A C-391/97. sz. Gschwind-ügyben az Európai Bíróság további útmutatást nyújtott arról, hogy 
miként kell értelmezni a Schumacker-ítéletben említett „adóköteles jövedelem fő része" 
kitételt. A Bíróság a Gschwind-ügyben megállapította, hogy százalékos határérték 
megállapításával (90%) és a Németországban adóztatható és német adózás hatálya alá nem 
tartozó jövedelem abszolút határértékének megadásával a német jogszabályok külön 
figyelembe veszik megfelelő adóalap esetében az adóalany személyi és családi 
körülményeinek a lakóhely szerinti államban történő figyelembevételének lehetőségét. A 
petíció benyújtójának állításaiból következik, hogy ebben az ügyben a petíció benyújtójának 
németországi jövedelme nem éri el e határértékek egyikét sem. Ezért a „Schumacker-szabály” 
a petíció benyújtójának egyéni helyzetére nem alkalmazható.

Az Európai Bíróság petíció benyújtója által felhívott „Riester-nyugdíj” ügyét illetően: jelentős 
eltérések vannak az ott tárgyalt ügy és ezen ügy között. A Riester-nyugdíj ügyben vitatott 
nemzeti intézkedés a megtakarítási nyugdíjprémiumra vonatkozott, amely egy olyan szociális 
juttatás, amelyet a munkavállalók objektív munkavállalói státuszukból kifolyólag kapnak. 
Pontosabban ez a juttatás az illető személyek német állami nyugdíjbiztosítási rendszer 
keretében létrejött biztosított státuszához kapcsolódik, mivel őket érinti legjobban az állami 
nyugdíj szintjének jogalkotó által elhatározott csökkenése. Ennélfogva ez a konkrét helyzet 
nem kapcsolódott ahhoz a kérdéshez, hogy az érdekelt személynek korlátlan vagy korlátozott 
adókötelezettsége volt-e. Így ez nem hasonlítható össze a petíció benyújtójának helyzetével, 
aki mindössze azt kéri, hogy jövedelemadójából levonhassa a magán betegbiztosítási 
rendszerbe teljesített befizetéseit. Ezért a Bíróság Riester-nyugdíj ügyben hozott ítélete nem 
nyújt lehetőséget a jelen ügyben hasznos következtetés levonására.

Ezért meg kell jegyezni, hogy Ausztriának mint a petíció benyújtójának adózási illetősége 
szerinti államnak kell megadnia számára a személyes adókedvezmény teljes összegét1 és a 
petíció benyújtójának a magán betegbiztosítási rendszerbe teljesített befizetései levonásának 
lehetőségét, ha az osztrák magán betegbiztosítási rendszerekbe teljesített hasonló kifizetések 
esetében a levonást megengedi. E tekintetben hivatkozni lehet a Bíróság Danner-ügyben (C-

                                               
1 Jelenleg 11 000 EUR.
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136/00) hozott ítéletére, melyben a Bíróság kimondta, hogy „az EKSz. 49. cikkét úgy kell 
értelmezni, hogy az kizárja, hogy valamely tagállam adójogszabályai kizárják vagy 
korlátozzák a más tagállambeli nyugdíjszolgáltatók önkéntes nyugdíjrendszerébe fizetett 
hozzájárulások jövedelemadóból való levonhatóságának korlátozását vagy meg nem 
engedését, ha megengedik az elsőként említett tagállam intézményeinek fizetett ilyen 
hozzájárulások levonását (…)." Ezek a következtetések alkalmazhatóak a szóban forgó ügyre 
is. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy ha a magán betegbiztosítási rendszerekbe 
teljesített befizetések Ausztriában egyáltalán nem lennének levonhatóak – azaz az ausztriai 
rendszerekbe teljesített ilyen befizetések sem –, ez a petíció benyújtója számára csak a nem 
harmonizált adórendszerek párhuzamos létezéséből eredő egyenlőtlenséget jelentene.

A petíció benyújtója által vitatott német bánásmód az uniós joggal összhangban állónak tűnik. 
A petíció benyújtója csak akkor lenne jogosult a jövedelemadóból a német jogszabályok által 
előírt személyes kedvezményre, ha németországi jövedelme elérné az egész világból 
származó jövedelmének 90%-át. Itt azonban nem ez a helyzet.

Ezért Ausztriának – mint a petíció benyújtójának adózási illetősége szerinti államnak – kell 
megadnia számára az osztrák adóilletőségű személyeknek járó személyes kedvezményt, 
illetve a petíció benyújtójának magán betegbiztosítási rendszerbe teljesített befizetéseinek 
levonhatóságát, ha azt az osztrák jogszabályok lehetővé teszik.


