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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy kettős adóztatás áldozata, mert a Hollandiából folyósított 
nyugdíját összevonják lengyel özvegyi nyugdíjával, majd a lengyel adóhatóságok 19 
százalékos adót vonnak le nyugdíjából. Mivel a petíció benyújtója kétségbe vonja, hogy ez a 
helyzet összhangban áll az Európai Uniónak ezen a területen hatályos jogi aktusaival, 
ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció

A petíció benyújtója, aki a jelek szerint Lengyelországban él, két típusú nyugdíjat kap 
Hollandiából: az első a mintegy 237,83 EUR bruttó összegű havi nyugdíj, míg a második – a 
férje halálát követően – egy 40,50 EUR összegű havi nyugdíj. A 278,33 EUR teljes összegű 
nyugdíjra Lengyelországban 19%-os adót vetnek ki, ami a petíció benyújtója szerint kettős 
adóztatást jelent. A lengyel társadalombiztosítási intézet (ZUS) elutasította a petíció 
benyújtójának nyugdíjkérelmét, mivel nem teljesítette az előírt foglalkoztatási időszakot.
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A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója igen kevés információt szolgáltatott. A Petíciós Bizottság igyekezete 
ellenére nem sikerült kiegészítő információkat – így a petíció benyújtója adóbevallásának 
másolatát vagy a ZUS határozatát a petíció benyújtója nyugdíjkérelmének elutasításáról –
szerezni a petíció benyújtójától.

A petíció benyújtója nem ismerteti, milyen típusú nyugdíjat kap Hollandiából, így azt sem, 
hogy azt kötelező társadalombiztosítási rendszerből, foglalkoztatói nyugdíjrendszerből vagy 
egyéni nyugdíjrendszerből folyósítják-e számára. Ezek az információk azért fontosak, mert a 
különböző típusú nyugdíjak eltérő adóügyi elbánás alá tartozhatnak. Elemzésünkben abból a 
feltevésből indulunk ki, hogy a petíció benyújtója magánszférában történő foglalkoztatáson 
alapuló, kötelező társadalombiztosításból származó nyugdíjat kap. Ez a Hollandiában 
leggyakrabban folyósított nyugdíj, mivel az itt lakóhellyel rendelkező vagy foglalkoztatott 
valamennyi lakos számára általában előírják, hogy csatlakozzon valamely kötelező 
társadalombiztosítási rendszerhez. Ezenfelül feltételezzük, hogy a petíció benyújtója 
Hollandiából nem bruttó, hanem nettó összegben kapja nyugdíját, mivel ha azt bruttó 
összegben folyósítanák számára Hollandiából, azaz anélkül, hogy a nyugdíj után adót fizetne
Hollandiában, és arra kizárólag Lengyelország vetne ki adót, úgy nem értjük, hogyan 
merülhetne fel kettős adóztatás.

Bármely eset álljon is fenn, a Bizottság szeretne rámutatni arra, hogy nincs olyan uniós 
jogszabály, amely a nyugdíjak adózásáról és a kettős adóztatás elkerüléséről rendelkezne. A 
tagállamok és politikai döntéshozói szerveik széles körű szabadsággal rendelkeznek 
adórendszerük – beleértve a nyugdíjak adózását is – oly módon való meghatározásában, hogy 
annak segítségével a legmegfelelőbb módon érhessék el a nemzeti politikai célkitűzéseiket. 
Adóztatási hatásköreik gyakorlása során ugyanakkor a tagállamoknak tiszteletben kell 
tartaniuk az uniós szerződésekből fakadó kötelezettségeiket, és ezért nem alkalmazhatnak 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetést vagy a Szerződésben biztosított alapvető 
szabadságok gyakorlására vonatkozó indokolatlan korlátozásokat. A petíció ugyanakkor nem 
tartalmaz információt olyan helyzetről, amely az uniós jog szempontjából 
megkülönböztetésnek vagy kedvezőtlen adóügyi elbánásnak minősülne.

Az uniós jog értelmében ezenkívül továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy a 
kettős adóztatás elkerülése érdekében más uniós tagállamokkal kötött kétoldalú egyezmények 
keretében meghatározzák az adóztatási jogok megosztásának kritériumait. E tekintetben 
Hollandia és Lengyelország kétoldalú megállapodást kötöttek a kettős adóztatás elkerüléséről, 
amelyben a jövedelemadó tekintetében felosztották egymás között az adóztatási jogokat.

A holland-lengyel adóegyezmény nyugdíjakról, járadékokról és szociális ellátásokról szóló 
18. cikke általános szabályként kimondja, hogy a magánszektorban való korábbi 
foglalkoztatás alapján fizetett nyugdíjak kizárólag az ellátás címzettjének lakóhelye szerinti 
államban adókötelesek. Ugyanakkor több kivétel is létezik e szabály alól, és az (5) bekezdés 
kimondja, hogy „a szerződő államok (a petíció benyújtójának esetében Hollandia) szociális 
biztonsági rendszerének rendelkezései értelmében a másik szerződő államban (a petíció 
benyújtójának esetében Lengyelország) lakóhellyel rendelkező személynek folyósított minden 
nyugdíj és egyéb kifizetés az elsőként említett szerződő államban (a petíció benyújtójának 
esetében Hollandia) adóköteles”.
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Kettős adóztatáshoz vezethet, ha Hollandia a megállapodás rendelkezéseinek értelmében adót 
vethet ki a nyugdíjra, és Lengyelország a nemzeti adóügyi rendelkezései alapján szintén 
megadóztatja a nyugdíjat. A megállapodás 23. cikke (5) bekezdésének a) pontja azonban 
kimondja, hogy ha egy Lengyelországban lakóhellyel rendelkező személy olyan jövedelmet 
szerez, amelyre Hollandiában esetleg adót vetnek ki, Lengyelország köteles elkerülni a kettős 
adóztatást azáltal, hogy lehetővé teszi az érintett lakos jövedelmére kivetett adóból a 
Hollandiában fizetett jövedelemadóval egyenlő összeg levonását. E levonás összege azonban 
nem haladhatja meg az adózás előtti jövedelemre kirótt adó azon részét, amely Hollandiában a 
vélelmezhetően adóköteles jövedelem után fizetendő.

A fenti információk általános jellegűek, és kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják. 
Részletesebb tájékoztatás a petíció benyújtójának lakóhelye szerinti tagállamtól kapható, 
hiszen ez a tagállam ismeri a legjobban a petíció benyújtójának személyes körülményeit, és 
így a legalkalmasabb arra, hogy tanácsot adjon számára különleges helyzetét illetően.

Azzal összefüggésben, hogy a petíció benyújtója nem kap nyugdíjat a ZUS-tól azon az 
alapon, hogy nem teljesítette a lengyel jog szerint a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez 
szükséges minimális foglalkoztatási időszakot, a Bizottság szeretne rámutatni arra, hogy a 
biztosítási időszakok összesítésének a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet1 6. cikkében meghatározott elve alapján a minimális foglalkoztatási 
időszak teljesítése céljából a ZUS a szükséges mértékben köteles figyelembe venni a 
tagállamok bármelyikének jogszabályai szerinti biztosítási, foglalkoztatási, önfoglalkoztatási 
vagy tartózkodási időszakot ugyanúgy, mintha ezeket az időszakokat az általa alkalmazott 
jogszabályok szerint teljesítették volna.

Mivel nem állnak rendelkezésre részletes információk a ZUS elutasító határozatáról, nem 
zárható ki, hogy a ZUS nem vette figyelembe a petíció benyújtója által Hollandiában 
teljesített foglalkoztatási időszakot (valószínűleg azért, mert a petíció benyújtója erről nem 
tájékoztatta).

Következtetés

Következtetéseit a rendelkezésre álló szerény információkra alapozva, és tekintettel arra, hogy 
a kétoldalú adóegyezmények értelmezése az azokat kötő tagállamok hatáskörébe tartozik, a 
Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi 
adóhivatallal annak felderítése érdekében, hogy megszüntethető-e a rá állítólagosan 
alkalmazott kettős adóztatás. Esetleges lengyel nyugdíjjogosultságának tekintetében a 
Bizottság arra bátorítaná a petíció benyújtóját, hogy ellenőrizze, a ZUS valóban figyelembe 
vette-e a Hollandiában teljesített foglalkoztatási időszakait. Ha ez nem így történt, a petíció 
benyújtójának részletes tájékoztatást kellene nyújtania a ZUS-nak az említett foglalkoztatási 
időszakról, hogy ez utóbbi szerv új határozatot hozhasson az ügyében.

                                               
1 Legutóbb az 1244/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 338., 2010.12.22., 35. o.) módosított, az 
Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról, HL L 166., 2004.4.30., 1. o. (Helyesbítés HL L 200., 2004.6.7., 1. o.).


