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Tárgy: Pierre Gerard belga állampolgár által a „Comité de Défense des Frontaliers belgo-
francais”(a Belgium és Franciaország között ingázó munkavállalók érdekvédelmi 
bizottsága) nevében benyújtott 0652/2010. számú petíció a francia öregségi 
kiegészítő nyugdíjak belgiumi megadóztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett bizottság elnöke, kifogásolja a 2004. évi belga 
adótörvény, az úgynevezett Vandenbroucke-törvény rendelkezéseit. E rendelkezések a 
Franciaországban folyósított öregségi kiegészítő nyugdíjak megadóztatásáról szólnak, 2009. 
december 2-án léptek hatályba és 2007. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal rendelkeznek. 
A petíció benyújtója rámutat, hogy a Franciaországból folyósított öregségi kiegészítő 
nyugdíjakat, amelyeket a fenti dátumot megelőzően ítéltek meg, a belga adóhatóságok az első 
csoportba tartozó jövedelemként a legmagasabb adókulccsal adóztatnak meg, ezzel szemben a 
fenti dátumot követően megítélt nyugdíjak a második csoportba sorolt jövedelemként 
alacsonyabb adókulccsal adóznak. Az érdekelt szerint ez a helyzet súlyos hátrányos 
megkülönböztetést jelent az idősebb nyugdíjasokkal szemben. Ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki ezt a súlyos problémát, amely a francia öregségi kiegészítő 
nyugdíjban részesülő közel 45 000 belga nyugdíjast érinti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.
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A petíció
A petíció benyújtója szerint azokat a Belgium és Franciaország között ingázó nyugdíjazott 
munkavállalókat, akik Belgiumban rendelkeznek lakóhellyel és francia öregségi kiegészítő 
nyugdíjban részesülnek, hátrányos megkülönböztetés éri az adózás szempontjából azokkal a 
munkavállalókkal szemben, akik mindig kizárólag e két tagállam egyikében dolgoztak. A 
petíció benyújtója az Európai Parlament fellépését kéri a Belgium és Franciaország közötti 
adózási egyezmény vagy a belga adójogszabályok módosítása érdekében.
Lényegében azt kéri, hogy a Belgium és Franciaország között ingázó munkavállalók:

1) vagy a forrásországban – azaz Franciaországban – fizessenek adót, amint azt a 
közelmúltban a belga-francia adózási egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve a határ menti 
ingázó aktív munkavállalókra nézve megállapította;
2) vagy a francia öregségi kiegészítő nyugdíjak belgiumi adózása (felosztás-kirovás) történjék 
egy – a rendes mértékhez képest – kedvezményes, a belga kiegészítő nyugdíjakra (tőkésítés) 
Belgiumban előírt adókulcs szerint.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
A határ menti ingázó munkavállalók adózása, legyen szó aktív vagy nyugdíjazott 
személyekről, ellentmondásos kérdés marad, mivel nem létezik sem a tagállamok nemzeti 
adórendszerére vonatkozó harmonizáció, sem szociális biztonsági jogszabályaik – ezt egy 
uniós rendelet koordinálja közöttük – és a kétoldalú adózási egyezményekben foglalt 
szabályok közötti koordináció.

A Belgiumban lakóhellyel rendelkező és Franciaországban munkát vállaló (vagy korábban 
munkát vállalt) uniós polgárok helyzete különösen összetett, és olyan sajátosságokkal 
rendelkezik, amelyek mind a migrációs áramlatokra, mind a határ menti ingázók 
munkavállalására hatással lehetnek a kötelező levonások összessége tekintetében mutatkozó 
kedvezőtlen kereszteződések miatt (magasabb szociális járulékok Franciaországban/magasabb 
közvetlen adók Belgiumban).

A két tagállam közötti adózási egyezmény közelmúltbeli módosításai részben orvosolták az 
aktív munkavállalók helyzetét, azonban nem változtattak a nyugdíjazott munkavállalók 
helyzetén, akik közé a Belgium és Franciaország között ingázó munkavállalók érdekvédelmi 
bizottsága (CDF) elnevezésű szervezet – amelynek a petíció benyújtója az elnöke – tagjainak 
többsége is tartozik1.
Amint azt az Európai Bizottság már megállapította2, a nemzeti adórendelkezések, ha azok 
kizárólag (vagy lényegében) a nemzeti helyzetet veszik figyelembe, határon átnyúló 
helyzetekre való alkalmazásuk esetén kedvezőtlen helyzetet eredményezhetnek. Márpedig a 
hatályos európai uniós jog alapján elvileg nem orvosolhatóak az ilyen jellegű esetleges 
hátrányok. 

                                               
1 Az 1. melléklet részletesebben kifejti a jogi keretet és a belga-francia határ menti 
munkavállalók helyzetét.
2 Európai Bizottság, A tagállamok közvetlenadó-rendszereinek a belső piacon való 
összehangolása, 1. pont; COM 823 (2006)
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Amint azt a Bíróság elismerte1, a tagállamok egyoldalúan vagy más (tag)államokkal kötött 
megállapodások keretében meghatározhatják az adóügyi hatáskörük megosztásának 
kritériumait.

Összefoglalva, az európai uniós szabályozás adóharmonizációjának hiányában ez a terület –
az adóegyezmények megkötését is ideértve – még ma is tagállami hatáskörbe tartozik. A 
Bizottság kizárólag abban az esetben avatkozhat be, ha a szóban forgó jogszabályok vagy 
megállapodások az alapszabadságokkal ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak2.

Ebből következően önmagában az, hogy az ebben az esetben érintett két ország az érintett 
személy lakóhelye szerinti országot jelölte ki a nyugdíjak adóztatására hatáskörrel rendelkező 
országnak, nem ellentétes a jelenleg hatályos uniós joggal.

A belga adóhatóság által e nyugdíjakra alkalmazott adóügyi elbánás tekintetében meg kell 
jegyezni, hogy az egyrészt a tőkésítés, másrészt a felosztó-kirovó elv szerinti rendszerből 
származó jövedelmek között az adókulcs tekintetében fennálló különbség nem feltétlenül 
képez uniós joggal ellentétes hátrányos megkülönböztetést. Másfelől az Európai Bizottság a 
múltban már megvizsgált egy, az e petícióban bemutatotthoz hasonló panaszt, és akkor nem 
állapította meg az európai uniós jog megsértését3.

Az utóbbi években azonban módosították a belga adó- és szociális jogszabályokat4, ezért 
indokoltnak tűnik kiegészítő vizsgálat elrendelése.

A Bizottság ezért javasolja, hogy tájékoztassák a petíció benyújtóját arról, hogy meg fogják 
vizsgálni a belga jogszabályoknak az öregségi kiegészítő nyugdíjak adózása tekintetében az 
elmúlt években történt módosításait annak megállapítása érdekében, hogy elmulasztották-e az 
uniós jog betartását.

                                               
1 Európai Bíróság, C-336/96. sz. Gill-ügy, 23. és azt követő pontok.
2 Lásd az első melléklet 1.2. pontját.
3 Lásd az első melléklet 1.8. pontját.
4 Különösen a kiegészítő nyugdíjakról szóló 2003. április 28-i törvény („Vandenbroucke 
törvény”) módosításai a 2005. december 23-i törvény 104. cikkével, a 2006. július 20-i 
törvény 45. cikkével és a 2008. december 22-i törvény 129. cikkével. Lásd az 1. melléklet 26. 
pontját. 2009 óta Belgium és Franciaország az adózási egyezményüket is módosította (3. 
melléklet).


