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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy mind Svédországban, mind Dániában a lakóhely szerinti 
önkormányzatnak kell az adót befizetni, ahol az adófizető az önkormányzat által biztosított 
szolgáltatásokban részesülhet. A Svédország és Dánia között ingázó munkavállalókra 
azonban más szabályok érvényesek: ezek a munkavállalók annak az önkormányzatnak 
fizetnek adót, ahol dolgoznak. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon sok 
ingázó munkavállaló él Malmőben, ahol alacsonyak a megélhetési költségek, ugyanakkor 
Koppenhágában dolgoznak. Ezek a személyek ily módon Koppenhágában fizetnek adót, a 
lakhelyük szerinti önkormányzat pedig jelentős bevételtől esik el, ami pedig kihat az 
önkormányzat által biztosított szolgáltatások minőségére. A petíció benyújtója arra is rámutat, 
hogy ez a helyzet nem érvényes a Svédország és Norvégia, illetve Finnország között ingázó 
munkavállalók esetében. Továbbá arra is rámutat, hogy nagyon sok munkavállaló kényszerül 
arra, hogy Svédországban tartózkodjon, mert partnerük a korlátozó dán bevándorlási politika 
miatt nem kap tartózkodási engedélyt Dániában. Mivel a petíció benyújtója kétségbe vonja, 
hogy ez a körülmény összhangban áll az Európai Unió a megkülönböztetés tilalmára és a 
verseny torzulásának kiküszöbölésére vonatkozó elveivel, az Európai Parlament intézkedését 
kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója svéd állampolgár, aki Svédországban él és Dániában dolgozik. Kifejti, 
hogy az önkormányzati adót mind Svédországban, mind pedig Dániában a lakóhely szerinti 
önkormányzatnak kell fizetni. Ugyanezt a kritériumot alkalmazzák a svéd-norvég és a svéd-
finn határon át ingázó munkavállalókra is. A Svédország és Dánia között ingázó 
munkavállalóknak ezzel ellentétben a munkahelyük szerinti önkormányzatnak kell fizetniük 
az adót, kivéve ha a Svédország és Dánia közötti ingázást 1997 előtt kezdték meg. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy i) ez az elbánásbeli különbség diszkriminatív, illetve ii) emiatt az 
ingázók lakóhelyéül szolgáló svéd önkormányzatok jelentős bevételektől esnek el, ami pedig 
kihat az általuk biztosított szolgáltatások minőségére.

A petíció benyújtója által leírt adóztatási eljárás az érintett tagállamok, azaz Dánia és 
Svédország által az 1996. évi északi egyezmény1 keretében közösen elfogadott adóztatási 
jogmegosztási szabályok alkalmazásából ered, és nem ellentétes az uniós joggal.

Az Európai Bíróság következetes ítélkezési gyakorlata értelmében a tagállamok megtartják 
azon hatáskörüket, hogy egyezményekben vagy egyoldalúan meghatározzák az adóztatási 
joghatóságuk megosztásának szempontjait mindaddig, amíg nem vezetnek be az 
állampolgársággal nem rendelkezők számára közvetlenül vagy közvetetten diszkriminatív jogi 
szabályozást. Az északi országok abban állapodtak meg, hogy általános szabályként az egyik 
állam munkavállalója által valamely másik államban szerzett bérjövedelem a foglalkoztatás 
helye szerinti tagállamban adóztatható. A Finnország, Norvégia és Svédország között ingázó 
munkavállalókra vonatkozóan azonban e szabály alól bizonyos kivételekben állapodtak meg. 
Ezzel ellentétben a Dániába ingázó munkavállalókra vonatkozóan nem állapítottak meg 
kivételt. Ennek megfelelően az általános szabály alkalmazandó, tehát Dánia, azaz jelen 
esetben a dán önkormányzatok jogszerűen vetnek ki adót a Dániában dolgozó svéd lakóhelyű 
személyek bérjövedelmére. A petíció benyújtója helyesen utal rá, hogy a Svédország és Dánia 
közötti ingázást 1997 előtt megkezdők az önkormányzati adót a lakóhelyük szerinti 
önkormányzatnak fizetik. Ez a fenti általános szabály alóli másik kivételből adódik, amelyet 
azon az ingázók számára állapítottak meg, akik az 1996. évi északi egyezmény hatálybalépése 
(1997. január 1.) előtt kizárólag Svédországban adóztak.

A fenti szabályegyüttes magában foglalja az adóztatási jogok megosztásának szempontjait, 
amelyeket Dánia és Svédország a bérjövedelmek adóztatása tekintetében kétoldalúan 
elfogadott. E szabályok eredményeképpen előfordulhat, hogy a Dánia és Svédország között 
ingázók az önkormányzati adó szempontjából eltérő megítélésben részesülnek, mint más svéd 
adófizetők. Ez az adóztatási különbség azonban nem minősül az uniós joggal ellentétes 
diszkriminációnak, mivel a szabályok nem eredményeznek állampolgárság alapján való 
megkülönböztetést, és nem korlátozzák az EK-Szerződés által biztosított szabadságjogok 
gyakorlását. Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy az átlagos dániai önkormányzati adó 
alacsonyabb, mint az átlagos svédországi önkormányzati adó, tehát lehet, hogy a Dánia és 
Svédország között ingázók alacsonyabb összegű adót fizetnek, mint a svéd adófizetők 
többsége. Az, hogy az ingázók lakóhelyéül szolgáló svéd önkormányzatok bevételektől 

                                               
1 Az északi országok között a jövedelem és a tőke adóztatása tekintetében a kettős adóztatás 

elkerüléséről létrejött, Dánia, a Feröer-szigetek, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország 
által 1996. szeptember 23-án aláírt egyezmény.



CM\829555HU.doc 3/3 PE448.742v01-00

HU

eshetnek el e szabályok következtében, az uniós jog hatályán kívül eső kérdés.

A petíció benyújtója által kritizált, a Svédország és Dánia között ingázókkal szemben az 
önkormányzati adó tekintetében alkalmazott bánásmód az adóztatási joghatóság megosztására 
vonatkozó szabályokból ered, amelyek megvitatása a tagállamok hatásköre. A Dánia és 
Svédország között ingázók az önkormányzati adó szempontjából a többi svéd ingázótól eltérő 
megítélés alá eshetnek, de ez az adóztatási különbség nem minősül az uniós joggal ellentétes 
diszkriminációnak. 


