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számú petíció a kettős adóztatásról Olaszországban és Németországban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki németországi adóilletőségű, azonban 
gépjárműsofőrként egy olasz vállalatnál áll alkalmazásban. Munkájának természetéből 
adódóan szakmáját EU-szerte gyakorolja. Mind az olasz, mind pedig a német adóhatóságok 
adókat rónak ki rá, és a vonatkozó szakmai vélemények közepette is fenntartják saját 
álláspontjukat. A gyakorlatban a család jövedelmének 65%-át fizeti be adó formájában, így 
nem marad elegendő forrásuk a létfenntartáshoz.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

Az uniós jog jelenlegi állása szerint a közvetlen adózás alapvetően tagállami hatáskörbe 
tartozik. Hatásköreik gyakorlása során azonban a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) szerinti 
kötelezettségeiket, és ennélfogva nem alkalmazhatnak állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetést, valamint nem érvényesíthetnek indokolatlan korlátozásokat az EUMSZ 
által garantált szabadságok gyakorlására vonatkozóan.

Ebből kifolyólag – amint azt az Európai Unió Bírósága is megerősítette – a közösségi jog 
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egységesítésére, illetve összehangolására irányuló intézkedések hiányában a tagállamok 
továbbra is jogosultak a kettős adózásról szóló egyezményekben vagy egyoldalúan 
meghatározni adóztatási joghatóságuk megosztásának szempontjait, különösen a kettős 
adóztatás elkerülése érdekében. Ezért a tagállamok feladata meghozni a kettős adóztatást 
eredményező helyzetek megakadályozásához szükséges intézkedéseket, többek között a 
nemzetközi adóügyi gyakorlatban követett szempontok alkalmazásával1. 

A kettős adóztatás elkerülésére Olaszország és Németország között létrejött egy 
adóegyezmény, amely az OECD egyezménymodelljének mintáját követi2. A Bizottság úgy 
tudja, hogy a petíció benyújtója esetében alkalmazott kettős adóztatás a Németország és 
Olaszország között azzal kapcsolatban fennálló véleménykülönbségekből fakad, hogy miként 
osztozzanak jövedelmének adóztatási jogán, a közöttük létrejött egyezmény 15. cikkében 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően, amely a nem önálló tevékenységek adóztatásával 
foglalkozik. 

Mivel az adóegyezmények értelmezése továbbra is az egyezményeket megkötő tagállamok 
feladata, az említett országok illetékes hatóságainak kell megoldaniuk a kettős adóztatás ebből 
származó eseteit egy kölcsönös megállapodási eljárás útján. A Bizottság tisztában van azzal, 
hogy a kettős adóztatásról szóló egyezmények keretében kialakított kölcsönös megállapodási 
eljárások nem feltétlenül jelentenek garanciát arra, hogy a szerződő államok megegyezésre 
jutnak és orvosolják az adófizetők tekintetében alkalmazott kettős adóztatás problémáját.
A Bizottság úgy véli, hogy a kettős adóztatás elkerülése az EU-n belül elengedhetetlen a belső 
piac zökkenőmentes működéséhez, és aggasztónak találja a kettős adóztatás megoldatlan 
eseteit. Ezért a Bizottság 2010-ben nyilvános konzultációt3 rendezett annak érdekében, hogy 
képet kapjon a kettős adóztatás azon eseteinek számáról és típusáról, amelyekre nem 
nyújtanak megoldást a kettős adóztatásról szóló, uniós tagállamok közötti egyezmények, 
valamint hogy kikérje az érdekelt felek véleményét a megvalósítható megoldásokról. Ennek 
alapján a Bizottság 2011 második negyedévében közleményt tesz közzé a kettős adóztatás 
kérdésének lehetséges megoldásairól az EU-ban. A Bizottság azt tervezi, hogy egy 
hatásvizsgálat eredményei alapján 2012-ben megoldásokat javasol.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy azok az esetek, amelyekben még nem számolták fel a kettős 
adóztatást – mint például a petíció benyújtójának ügyében – potenciálisan veszélyeztetik a 
belső piac működését. A Bizottságnak szándékában áll politikai szintű kezdeményezéseket 
tenni az ilyen jellegű problémák megoldása érdekében. Ugyanakkor jelen pillanatban a 
Bizottság nem lát az uniós jog megsértésére utaló jelet a petíció benyújtójának ügyében, ezért 
nem áll módjában beavatkozni. A petíció benyújtója esetében alkalmazott kettős adóztatás 
kérdésével Olaszországnak és Németországnak kell foglalkoznia. A Bizottság azon túl, hogy 
az Olaszország és Németország között létrejött egyezmény 26. és 29. cikke alapján kölcsönös 
megállapodási eljárást és adó-visszatérítést kér, arra ösztönzi a petíció benyújtóját, hogy éljen 
az Olaszországban és Németországban nemzeti szinten rendelkezésre álló valamennyi 
                                               
1 Lásd például a C-128/08. sz. Damseaux ügy 30. pontját. 
2 OECD (2010), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: Condensed Version 
(Jövedelem- és tőkeadóztatási egyezménymodell 2010., rövidített változat) – 2010. július 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm
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jogorvoslati lehetőséggel annak érdekében, hogy érvényesítse jogait, és jogorvoslatra tegyen 
szert az esetében alkalmazott kettős adóztatás ügyében, mivel a kérdésben kizárólag a nemzeti 
bíróságok illetékesek.


