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1. Az 1211/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki német állampolgár – egy francia egyetem professzora, de 
Németországban él. A német hatóságok azon a véleményen vannak, hogy Németországban 
kéne jövedelemadót fizetnie, miközben a francia hatóságok a petíció benyújtójának 
értelmezésével értenek egyet a Franciaország és Németország között létrejött, kettős 
adóztatásról szóló megállapodást illetően, miszerint a közszférában történő foglalkoztatásából 
származó jövedelme után Franciaországban fizessen adót.

Az 1439/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Franciaországban élő és Németországban dolgozó német állampolgár. A 
legutóbbi időkig munkáltatójának székhelye a francia határtól számított 30 km-es övezeten 
belül volt, aminek következtében a petíció benyújtóját határ menti ingázónak tekintették, és 
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Franciaországban fizetett adót. Új német munkáltatójának székhelye a 30 km-es övezeten 
kívül található, ami azt jelenti, hogy jelenleg Németországban fizet adót, bár továbbra is 
ingázik munkahelye és franciaországi otthona között. Úgy gondolja, hogy ez a helyzet 
önkényes és igazságtalan.

Az 1610/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Franciaországban élő nyugdíjas. Az olasz adóhatóság továbbra is 
megadóztatja nyugdíját annak ellenére, hogy állítása szerint a két ország közötti, a kettős 
adóztatás elkerülése érdekében megkötött egyezmény előírja, hogy a jövedelemadót a 
lakóhely szerinti országban kell kivetni.

2. Elfogadhatóság

Az 1211/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 4. Az 1439/2009. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Az 1610/2009. számú petíció 
elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Általános megjegyzések a petíciókkal kapcsolatban

Az uniós jog jelen állapotában a közvetlen adóztatás alapvetően a tagállamok hatáskörébe 
tartozik.  Adóztatási joguk gyakorlása során azonban a tagállamoknak meg kell felelniük az 
EU működéséről szóló szerződés által rájuk ruházott kötelezettségeiknek.  Ebből kifolyólag a 
tagállamok senkit sem különböztethetnek meg hátrányosan állampolgársága miatt, és nem 
korlátozhatják igazságtalanul az uniós jog által garantált szabadságok gyakorlását.  Ezen 
korlátok között elvileg minden tagállam szabadon határozza meg saját, közvetlen adózásra 
vonatkozó szabályait. 

Míg az Európai Unión belüli kettős adóztatás eltörlése továbbra is a belső piac gördülékeny 
működéséhez szükséges célkitűzések közé tartozik, az európai uniós jog jelen állapotában 
nem állapít meg általános kritériumokat arra vonatkozólag, hogy az Európai Unión belüli 
kettős adóztatás eltörlésével kapcsolatban miként oszlanak meg a hatáskörök a tagállamok 
között. 

Amint az Európai Unió Bírósága rámutatott: „A személyi jövedelemadót a tagállamok 
hivatottak megállapítani, az Európai Unió szerződései által rájuk rótt kötelességeik 
tiszteletben tartásával, különös tekintettel arra, hogy elkerüljenek bármilyen, az 
állampolgárság alapján történő megkülönböztetést.”1

Az EU-tagállamok jelenleg hazai intézkedésekkel vagy az általában az OECD 
mintaegyezményét követő, a kettős adóztatást kizáró egyezményekkel (DTC) előzik meg a 
jövedelem és a tőke nemzetközi kettős adóztatását. 

Az ilyen egyezményeknek az EU-tagállamok közötti hálózata azonban nem teljes. 

                                               
1 A 324/2000 sz. Lankhorst-Hohorst GmbH kontra Finanzamt Steinfurt ügy [2002] EBHT I-11779, 26. pont 
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Amint azt a Bíróság kimondta, a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmények keretében a 
tagállamok szabadon határozhatják meg, milyen kapcsolódó tényezők alapján határozzák meg 
az adóztatási hatásköröket.1 A Bíróság szerint a különböző tagállamok párhuzamos adóztatási 
gyakorlatából fakadó hátrányok elméletben nem képeznek olyan korlátozásokat, amelyeket 
tiltana az EK-Szerződés.2
Továbbá, egy adózásról szóló szerződés rendelkezéseinek értelmezése a szerződő 
tagállamokra tartozik, mivel e kérdés nem terjed ki a közösségi jog hatálya.3

A belső piaci vállalati adóztatásról szóló 2001-es bizottsági munkadokumentum4 felvetette, 
hogy számos olyan kettős adóztatási eset van, amellyel sem a kettős adóztatás elkerülését 
célzó tagállamok közti egyezmények, sem az egyoldalú adókedvezményt szolgáló 
rendelkezések nem foglalkoznak megfelelő módon.  A Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy 
szükség van-e fellépésre a határokon átnyúló kettős adóztatással kapcsolatos területeken. A 
jelenlegi helyzet a következő: 

 A Bizottság április 27-én nyilvános online konzultációt indított a belső piacon belüli 
kettős adóztatással kapcsolatos problémákról, hogy adatokat gyűjtsön az ilyen 
esetekről.

 Megfontolás tárgyává tette egy közlemény kiadását, amelyben összefoglalnák azokat a 
nehézségeket és problémákat, amelyekkel az EU polgárai jelenleg szembesülnek, ha 
határok átnyúló tevékenységet folytatnak, és ismertetnék, milyen intézkedések 
történtek, vagy történhetnének e problémák leküzdése érdekében.

 Megfontolja, hogy szükség van-e fellépésre a kettős örökösödési adók problémájával 
kapcsolatban.

 Áttekinti az osztalékok és kamatok forrásadójának kérdését a határon átnyúló 
helyzetekben, valamint, hogy ezek jelentenek-e gondot a határon átnyúló 
tevékenységet folytató befektetők számára.

 Áttekinti a jövedelmet és tőkét érintő kettős adóztatás problémájának bizonyítékait, és 
megfontolja a lehetséges megoldásokat.

Az 1211/2009. számú petícióval kapcsolatos észrevételek
Az adózásról szóló egyezmények értelmezése továbbra is az egyezményeket aláíró 
tagállamok felelősségi körébe tartozik. 
A francia-német kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény (DTC) 25. cikke szerint az az 
adófizető, aki bizonyítani tudja, hogy kettős adóztatás sújtja, kérelmezheti a tartózkodása 
szerinti államnál, hogy az illetékes adóhatóságok egyezzenek meg a kettős adóztatás 
előfordulásának helyreigazításában.
Ha az illetékes hatóságok nem jutnak megállapodásra az adófizető kérelmének benyújtását 
követő 24 hónapon belül, dönthetnek úgy, hogy döntőbíróság elé viszik az ügyet. 

                                               
1 C–307/97. sz.. Saint-Gobain ZN ügy, 57. pont; C-376/03. sz. D. kontra Inspecteur van de Belastingdienst ügy, 
52. pont.
2 A C-513/04 sz. Kerckhaert és Morres ügy 19., 20. és 24. pontja, valamint a C-194/06 sz. Orange European 
Smallcap Fund ügy.
3 A C-298/05. sz. Columbus Containers ügy, 47. pont.
4 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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A fentiek figyelembevételével a Bizottság javasolja, hogy a petíció benyújtója lépjen 
kapcsolatba a Franciaország és Németország közti DTC 25. cikke szerinti illetékes német 
hatósággal, és ismertesse helyzetét. 

Az 1439/2009. számú petícióval kapcsolatos észrevételek
A közösségi jog értelmében a tagállamok illetékesek meghatározni, hogy milyen kritériumok 
szerint osztják meg egymás közt az adóztatási jogköröket, az EK-Szerződés által rájuk rótt 
kötelességeik figyelembevételével. 

A Bíróság egy hasonló ügyben1 már kimondta, hogy az Európai Unió joga nem sérült.

Ennek alapján a Bizottságnak az a véleménye, hogy az Európai Unió joga nem sérült.

Az 1610/2009. számú petícióval kapcsolatos észrevételek
Az EU tagállamainak kizárólagos hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy milyen 
kritériumok szerint osztják fel maguk közt az adóztatás jogát.
Ebben az értelemben általában a közösségi intézmények helyett sokkal inkább a nemzeti 
bíróságok feladata, hogy az adófizetők és a nemzeti hatóságok közötti vita során értelmezzék 
a kettős adózásról szóló egyezményeket az érintett államok vonatkozó adókivetési jogainak 
meghatározása végett.
Ami az OECD modelljének jogi státusát illeti, az OECD-tagországokra semmiféle jogi 
kötelezettség sem hárul arra vonatkozólag, hogy követniük kellene az OECD modelljét. A 
modell csupán egy ajánlás, jogilag nem kötelező érvényű ezen országokra nézve.

A kérdés tisztázása végett az OECD modelljéhez csatolt megjegyzésekben kifejezetten 
utalnak arra a lehetőségre, hogy az OECD tagállamai megegyezhetnek abban, hogy a 
nyugdíjakra és egyéb kifizetésekre, amelyeket az egyik szerződő állam társadalombiztosítási 
szabályai szerint fizettek ki, ugyanazon tagállam vessen ki adót, ahogy Olaszország is eljár a 
petíció benyújtójának esetében. Valójában számos európai uniós tagállam élt ezzel a 
lehetőséggel a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezményekről szóló tárgyalások 
során.
Ennek alapján a Bizottságnak az a véleménye, hogy az Európai Unió joga nem sérült.

                                               
1 A C-336/96. sz. ügy, Gilly, cit.


