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Tárgy: Udo Zucker német állampolgár által benyújtott 1863/2009. számú petíció a 
megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK 
tanácsi irányelv rendelkezéseinek a portugál hatóságok általi állítólagos helytelen 
értelmezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Portugáliában rendelkezik lakóhellyel, megtakarításokból származó 
kamatjövedelemre tesz szert Németországból. A petíció benyújtója állítja, hogy a portugál 
hatóságok helytelenül értelmezik német adóbevallását és a fent említett irányelv 
rendelkezéseit, mindenekelőtt az irányelvnek a kamat fogalmának meghatározásáról szóló 6.
cikkét, amelynek (2) bekezdésében az áll, hogy amennyiben egy kifizető nem rendelkezik a 
kamatkifizetésekből eredő jövedelem arányára vonatkozó információval, a jövedelem teljes 
összegét kell kamatnak tekinteni. A portugál hatóságok adókötelesnek tekintenek minden, az 
irányelv 6. cikkének (1) bekezdése és az irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti 
jövedelmet, és ez visszamenőleges hatállyal hatalmas adóköveteléseket eredményez. A petíció 
benyújtójának véleménye szerint ez a helyzet sérti az Európai Unió személyek és pénzügyi 
termékek szabad mozgására vonatkozó elveit, és ezért az Európai Parlamentet a kérdés 
megoldására kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.
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„A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló irányelv (2003. június 3-
i 2003/48/EK tanácsi irányelv, a továbbiakban: az irányelv) végső célja az, hogy lehetővé 
tegye az egyik tagállamban kamat formájában megjelenő, de egy másik tagállamban 
illetőséggel bíró haszonhúzó természetes személy részére történő kifizetéseknek az utóbbi 
tagállam törvényeinek megfelelő tényleges adóztatását (az irányelv (8) 
preambulumbekezdése). Az irányelv az egyik olyan eszköz, amelyeknek életbe léptetése az 
adókijátszás elleni hatékonyabb küzdelmet és a tőkemozgások torzításainak 
megakadályozását célozza, tiszteletben tartva a tőkének az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés által biztosított szabad mozgását.

Az irányelv a kamatkifizetésekkel kapcsolatban a tagállamok adóhatóságai között 
megvalósuló információcsere révén éri el a célját. Az irányelv előírja, hogy bizonyos 
körülmények között (az irányelv 6. cikkének (2) bekezdése), amennyiben egy kamatkifizető 
nem rendelkezik a kamatkifizetésekből eredő jövedelem arányára vonatkozó információval, a 
jövedelem teljes összegét kell kamatnak tekinteni, és ezt kell közölni a haszonhúzó személy 
illetősége szerinti tagállammal.

Az irányelv nem avatkozik bele a tagállamok adóztatási jogaiba (a jövedelem jellege, vajon a 
jövedelmet megadóztatják-e, és ha igen, milyen mértékben), illetve nemzeti eljárásaiba (az 
adófizetők számára előírt jövedelemnyilatkozat, határidők stb.). Más szóval az adófizetőnek a 
saját illetősége szerinti tagállam belső eljárásait kell követnie, és szükség esetén, ha a nemzeti 
jog ezt előírja, adót kell fizetnie. A más tagállamoktól kapott információkat az adóhatóságok 
kizárólag arra használják fel, hogy megbizonyosodjanak róla, vajon az adófizető eleget tesz-e 
belföldi adófizetési kötelezettségeinek. 

Következésképpen a petíció benyújtójának tisztáznia kell adójogi helyzetét és különösképpen 
a Németországból származó jövedelem jellegét az illetősége szerinti tagállam (Portugália) 
adóhatóságaival. A közösségi jog megsértése csak abban az esetben merülhet fel, ha a 
németországi forrásból származó jövedelmet a Portugáliában szerzett hasonló jövedelemnél 
kedvezőtlenebb módon ítélik meg. A petíció benyújtója által ismertetett tényekből azonban 
nem állapítható meg ilyen eltérő bánásmód.


