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Tárgy: A Periklis Dionyssopoulos görög állampolgár által benyújtott 1470/2009. számú 
petíció az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyv és az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és 
eljárásának megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi 
rendelet görög hatóságok általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a görög adóhatóság arra vonatkozó követelésére, 
hogy az Európai Unió intézményeiben dolgozó görög tisztviselők külön nemzeti adót rójanak 
le az Európai Uniótól kapott fizetésükből. A petíció benyújtója rámutat, hogy ez a körülmény 
nyilvánvalóan ellentmond az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyv, illetve az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és 
eljárásának megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet 
szellemének és betűjének, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az illetékes görög hatóságok betartsák az Európai 
Uniónak az érintett területen érvényes rendelkezéseit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A 3758/2009. sz. görög törvény különleges átalányösszegű hozzájárulást ró ki, amely többek 
között azokra a közösségi tisztviselőkre és nyugdíjasokra vonatkozik, akiknek éves nettó 
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jövedelme – beleértve a számukra a Közösségek által fizetett nettó, azaz a közösségi adó 
levonása után kapott jövedelmet is – meghaladja a 60 000 eurót.

A petíció benyújtója szerint a görög kormány: 
 megsérti az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet, 

különösen 12. cikkének rendelkezéseit;

 megsérti a később módosított, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK 
tanácsi rendeletben előírt eljárást;

 megsérti az egyenlő bánásmód és a törvény előtti egyenlőség elvét, mivel nem az 
összes, hanem csak bizonyos tisztviselők számára ír elő különleges hozzájárulást;

 a jegyzőkönyv (európai és nemzeti jogszabályok) megsértésével kirívóan megsérti a 
polgárok állammal szemben támasztott jogos elvárásai védelmének elvét.

Az ügy háttere

Nemzeti jogszabályok

A görög Hivatalos Közlöny 68. számában 2009. május 5-én közzétett, a közelmúltban 
elfogadott 3758/2009. sz. görög törvény (a 3758/2009. sz. törvény) 18. cikke különleges 
átalányösszegű hozzájárulást ír elő, amelyet olyan természetes személyekre rónak ki, akik 
2008-ban (a 2007-es elszámolási gyakorlat szerint) 60 000 eurót meghaladó összegű teljes 
nettó jövedelemben részesültek, függetlenül attól, hogy tényleges vagy számított, valamint 
adózott vagy adómentes összegről van szó. Ezt a rendelkezést a görög gazdasági és 
pénzügyminisztérium 2009. június 11-i iránymutatásai részleteiben pontosítják, hiv.: 
1057317/1096/Α0012 („iránymutatások”). 

Uniós jogszabályok

A jegyzőkönyv 12. cikke (korábbi 13. cikke) előírja, hogy az Unió tisztviselői az Unió által 
számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében a nemzeti 
adókötelezettség alól mentességet élveznek. A jegyzőkönyv 15. cikkének (1) bekezdése 
(korábbi 16. cikkének (1) bekezdése) szerint a Tanács meghatározza az Unió tisztviselőinek 
és egyéb alkalmazottainak azon kategóriáit, akikre a 12. cikk (2) bekezdését (a korábbi 13. 
cikk (2) bekezdését) alkalmazni kell.1 Ezen rendelkezés alapján a Tanács 1969. március 25-én 
elfogadta az 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendeletet („a rendelet”), amely 2. cikkében 
előírja, hogy a jegyzőkönyvben meghatározott adómentesség a közösségi nyugdíjak és 
juttatások bizonyos kedvezményezettjeire is vonatkozik.  

                                               
1 A jegyzőkönyv jelenlegi változatában (15. cikk (1) bekezdés) szereplő egyenértékű 
rendelkezés azt írja elő, hogy ezt a hatáskört az Európai Parlament és a Tanács gyakorolja, a 
rendes jogalkotási eljárással összhangban eljárva.  A meglevő tanácsi rendelet azonban 
mindaddig alkalmazandó marad, amíg annak helyébe az Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott új rendelet nem lép.
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A jegyzőkönyv 12. cikke

A Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai a Közösségek által számukra fizetett 
illetmények, bérek és járandóságok után kötelesek adót fizetni a Közösségek javára a Tanács 
által a Bizottság javaslata alapján meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően.

A Közösségek által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében a 
nemzeti adókötelezettség alól mentességet élveznek.

A rendelet 2. cikke

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 13. cikkének 
rendelkezéseit a következő kategóriák esetén kell alkalmazni: 

a) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartozó személyek, beleértve a 
szolgálati érdekből alkalmazott nyugdíjazás esetén előírt juttatásban részesülő személyeket, a 
helyi személyzet kivételével; 
b) a Közösség által fizetett rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjban 
részesülő személyek; 
c) a szolgálat megszűnése esetén a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet 5. cikke 
rendelkezéseinek megfelelően juttatásban részesülő személyek. 

A Bizottság álláspontja szerint a fenti görög jogszabály ellentétes a jegyzőkönyv 12. cikkének 
(2) bekezdésével. Meg kell jegyezni, hogy a jegyzőkönyv 12. cikkének (2) bekezdése 
közvetlen, egyéni és feltétel nélküli jogokkal ruházza fel az annak alkalmazásában érintett 
személyeket, azaz a közösségi tisztviselőket és nyugdíjasokat, és a szerződő felek, azaz a 
tagállamok számára ennek megfelelő kötelezettségeket ír elő. Az egyebek mellett a 
jegyzőkönyv 13. cikke szerint adóügyi szempontból görög illetőségűnek tekintett közösségi 
tisztviselőkre, valamint az adóügyi szempontból görög illetőségű, uniós nyugdíjakban és 
juttatásokban részesülő személyekre kivetett görög különleges átalányösszegű hozzájárulás 
közvetlenül sérti a jegyzőkönyv által előírt kötelezettségeket, mivel olyan jövedelemre 
alkalmazandó, amely – a jegyzőkönyv világos szövegezése alapján – mentes a nemzeti 
adókötelezettség alól.

A kifogásolt nemzeti intézkedés nem indokolható közérdekkel, például a gazdasági válság 
következményeinek leküzdését célzó erőfeszítésekkel. A fentiek alapján a közösségi 
tisztviselőkre és nyugdíjasokra ruházott jogok közvetlenek és feltételhez nem kötöttek. 
Görögország az Európai Közösségekhez való csatlakozásakor teljes egészében elfogadta a 
jegyzőkönyvet, anélkül, hogy bármilyen fenntartással élt volna. Görögország így semmilyen 
jogi vagy ténybeli érvre nem hivatkozhat a jegyzőkönyv megsértésének indokolásakor.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a jegyzőkönyv nem akadályozza meg Görögországot 
abban, hogy a különleges átalányösszegű hozzájárulást kivesse a közösségi tisztviselők és 
nyugdíjasok jövedelmének egyéb tételeire, amelyek nem a Közösségek kifizetéseiből 
származnak, amennyiben azok teljes összege (a jegyzőkönyv alkalmazási körébe tartozó 
bármely jövedelem kivételével) meghaladja az évi 60 000 eurót. 
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Az Európai Unió Bizottságának véleménye – a jelenleg rendelkezésre álló információkat 
figyelembe véve – következésképpen az, hogy Görögország nem teljesítette a jegyzőkönyv 
12. cikkének (2) bekezdése és a rendelet 2. cikke szerinti kötelezettségeit, mivel a 3758/2009. 
sz. törvény 18. cikkének megfelelően különleges átalányösszegű hozzájárulást vet ki az 
Európai Unió tisztviselőinek és nyugdíjasainak nettó jövedelme tekintetében, amely egyebek 
mellett a számukra az Unió által kifizetett illetményekből, bérekből és járandóságokból, 
illetve nyugdíjakból vagy juttatásokból tevődik össze.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkének első bekezdése értelmében a 
Bizottság úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Görögország ellen. Hivatalos 
felszólító levelet intéztek a görög hatóságokhoz, akiktől nem érkezett válasz, ezáltal arra 
kötelezve a Bizottságot, hogy folytassa a szóban forgó eljárást.  

A Bizottság ezenfelül a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján kedvező választ adott a 
személyzet és a személyzet korábbi tagjai által jogaik védelme érdekében benyújtott 
segítségnyújtás iránti kérelemre. Egy, az intézmény által fizetett ügyvédi irodát bízott meg 
azzal, hogy a 2007. évi jövedelmükre a görög hatóságok által kirótt különleges 
átalányösszegű hozzájárulással kapcsolatos ügyük kezelésében segítse az érintett személyeket.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. január 13.

Következésképpen a Bizottság véleménye – az említett információkat figyelembe véve – az 
volt, hogy Görögország nem teljesítette a jegyzőkönyv 12. cikkének (2) bekezdése és a 
rendelet 2. cikke szerinti kötelezettségeit, mivel a 3758/2009. sz. törvény 18. cikkének 
megfelelően különleges átalányösszegű hozzájárulást vetett ki az Európai Unió tisztviselőinek 
és nyugdíjasainak nettó jövedelme tekintetében, amely egyebek mellett a számukra az Unió 
által kifizetett illetményekből, bérekből és járandóságokból, illetve nyugdíjakból vagy 
juttatásokból tevődik össze.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkének első bekezdése értelmében a 
Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Görögország ellen. 2009. november 3-án 
hivatalos felszólító levelet intéztek a görög hatóságokhoz, akiktől nem érkezett válasz, ezért a 
Bizottság köteles volt a szóban forgó eljárás folytatására.  

Ezen túlmenően, a Bizottság kedvező választ adott a személyzet és a személyzet korábbi 
tagjai által a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján jogaik védelme érdekében benyújtott, 
segítségnyújtás iránti kérelemre. 

Más intézmények is segítséget nyújtottak személyzetük tagjai számára a 2007-es 
jövedelmükre a görög hatóságok által kivetett különleges átalányösszegű hozzájárulással 
összefüggésben. Az intézmények megállapodást kötöttek egy ügyvédi iroda kijelöléséről és az 
ügyvédi költségek fedezéséről annak érdekében, hogy az érintett személyeket ügyük vitelében 
támogassák.

Csaknem száz személy nyújtott be kifogást a görög bíróságokhoz, amelyben kérik a jogtalanul 
kivetett különleges átalányösszegű hozzájárulás visszafizetését.

2010. március 9-én a görög hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 2010. február 
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22-én a gazdasági minisztérium adó- és vámügyi főtitkársága rendelkezést bocsátott ki, 
amelyben elismeri, hogy az európai uniós bérekből és illetményekből származó jövedelem 
nem vehető figyelembe a 60 000 eurós küszöb kiszámításakor, amely összeg döntőnek számít 
a 3758/2009. sz. törvény 18. cikkében előírt különleges átalányösszegű hozzájárulás 
kivetésekor. 

Ezenkívül arra kérték azokat az érintett uniós tisztviselőket, akikre adóbevallásukban 
különleges átalányösszegű hozzájárulást szabtak ki, hogy nyújtsanak be kérelmet a 
jövedelemadójuk tekintetében illetékes adóhatóság vezetőjéhez a különleges átalányösszegű 
hozzájárulás ismételt vizsgálata érdekében. Az adóhatóság ezt követően törli majd az 
eredetileg kiszámított összeget és új adóbevallást készít. 

Ezen információk figyelembevétele mellett, továbbá a fent említett rendelkezés által előírt 
eljárás eredményességére vonatkozó felvilágosítás beszerzését követően a Bizottság úgy ítélte 
meg, hogy a kötelezettségszegési eljárás eredményesen lezárult, és az eljárás 
megszüntetéséről határozott.

A közelmúltban arra figyelmeztették a Bizottság szolgálatait, hogy a görög adóhatóságok 
ismét azt követelik, hogy a személyzetre és a személyzet korábbi tagjaira kivetett különleges
átalányösszegű hozzájárulás esetén vegyék figyelembe az uniós forrásból származó 
jövedelmüket. Ha ezek az információk megerősítést nyernek, a Bizottság a Szerződés 
vonatkozó rendelkezései alapján megteszi a szükséges lépéseket. 


