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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hosszú évek óta Franciaországban él, ugyanakkor az Olaszországban 
szerzett nyugdíja után az olasz adóhatóság adófizetésre kötelezi. Ez ugyan összhangban áll a 
kettős adózásról szóló hatályos megállapodással, azonban torzító és büntető hatású azon 
személyek esetével összevetve, akik csupán egy országban éltek és dolgoztak. Sőt mi több, a 
magánszférában szerzett nyugdíját a jelek szerint tudomásán kívül állami nyugdíjjá 
alakították, ami szintén változtat a kettős adózásról szóló megállapodás szerinti 
paramétereken.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója, aki franciaországi lakóhellyel rendelkező olasz nyugdíjas állampolgár és 
évi mintegy 35 000 euró összegű nyugdíjat kap az olaszországi Szociális Védelmi 
Intézménytől (INPS), a francia–olasz egyezmény1 értelmében a nyugdíjára alkalmazott 

                                               
1 A Francia Köztársaság és az Olasz Köztársaság közötti, a jövedelem és vagyon adózása tekintetében a kettős 
adóztatás elkerüléséről, valamint az adókikerülés és adócsalás megelőzéséről szóló, Bécsben 1989. október 5-én 
aláírt egyezmény, amelyet az 1990. június 1-jei 90-456. sz.,1992. május 1-jén hatályba lépett és az 
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adórendszert kifogásolja. A rendelkezésre álló információk alapján a petíció benyújtójának 
nyugdíjára Olaszországban a természetes személyek esetén alkalmazandó jövedelemadót 
vetik ki, Franciaországban viszont nem fizet jövedelemadót. A petíció benyújtója amiatt emelt 
panaszt, hogy magasabb összegű jövedelemadót fizet, mint amelyet az övével megegyező 
nagyságú nyugdíj után egy francia nyugdíjas fizetne. A véleménye szerint 
magánfoglalkoztatásból származó nyugdíját az olasz hatóságok igazságtalanul állami 
nyugdíjjá minősítették át, és ez az egyezmény értelmében kijelölt adózás szerinti ország 
módosulását vonja maga után.

A petíció benyújtója emellett mindkét országban egyéb helyi adók – így Franciaországban 
lakhatási és ingatlanadó, Olaszországban regionális és kommunális adó – hatálya alá tartozik, 
amelyekre nem vonatkozik a francia–olasz adóegyezmény. Mindez azt eredményezi, hogy 
egy megközelítőleg azonos jövedelemmel rendelkező francia nyugdíjassal összehasonlítva 
háromszoros adóteher sújtja.

A petíció benyújtója arra is felhívja a figyelmet, hogy ha francia állampolgár lenne (azaz 
feladná olasz állampolgárságát és felvenné a francia állampolgárságot), az egyezmény 
értelmében Olaszország helyett Franciaországban fizetne jövedelemadót; ez véleménye 
szerint állampolgárság alapján történő megkülönböztetést képez. 

A Bizottság észrevételei

A francia–olasz egyezmény 18. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az öregségi nyugdíjak 
általános szabályként kizárólag a lakóhely szerinti államban adókötelesek. Ha ezt az általános 
elvet a petíció benyújtójának esetére alkalmazzuk, Franciaország (kizárólagos) jogot 
követelhetne a petíció benyújtójának folyósított nyugdíj megadóztatására.

Ugyanakkor az említett 18. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyik állam szociális 
biztonsági jogszabályai értelmében folyósított nyugdíjak ugyanebben az országban 
adókötelesek.

Másrészt a francia–olasz egyezmény 19. cikke (2) bekezdése a) pontjának rendelkezései 
értelmében az állami nyugdíjak kizárólag a forrás szerinti államban adókötelesek, azt az esetet 
kivéve – ugyanezen bekezdés b) pontja értelmében –, amikor a kedvezményezett a lakóhely 
szerinti állam állampolgára, de nem rendelkezik a nyugdíj származási helye szerinti állam 
állampolgárságával. Ez utóbbi esetben ezen állami nyugdíjak a kedvezményezett lakóhelye 
szerinti államban adókötelesek. 

A két ország adóhatóságai valószínűleg úgy vélik, hogy a nyugdíj állami nyugdíj, és ezért azt 
kizárólag az olasz jövedelemadó terheli (a 19. cikk (2) bekezdésének a) pontja). Mivel a 
petíció benyújtója olasz állampolgár, az egyezmény 19. cikke (2) bekezdésének b) pontja nem 
alkalmazandó.

Meg kell jegyezni, hogy ha az adóhatóságok a 18. cikk (2) bekezdésére alapoznák a nyugdíjak 

                                                                                                                                                  
1992. május 4-i 92-422. sz. rendelettel kihirdetett (HL 1992. május 8.) (Helyesbítés: HL 1993. február 27.) 
törvény hagyott jóvá.
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adózását, az eredmény ugyanaz lenne.

Az Unió keretén belüli egységesítési vagy harmonizációs intézkedések hiányában a közvetlen 
adóztatás főszabályként továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Harmonizáció 
hiányában emellett a tagállamok feladata a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
megállapodások megkötése és adóhatásköreik egymás közötti felosztása. A Bizottság 
kizárólag akkor léphet fel egy tagállammal szemben, ha az adójogszabályok vagy a kétoldalú 
egyezmények (és azok nemzeti végrehajtó rendelkezései) olyan hátrányosan megkülönböztető 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek akadályozzák a Szerződésben foglalt alapvető 
szabadságok gyakorlását.

A petíció benyújtója által ismertetett helyzet nem képezi az európai uniós jog megsértését.
Amint azt a Bíróság már több alkalommal kifejtette, a kettős adóztatás elkerülése érdekében 
egymással kötött kétoldalú egyezményekben1 a tagállamok szabadon állapíthatják meg 
adóügyi hatáskörük felosztásának kritériumait. 

A hatályos uniós jog csak korlátozott mértékben képes orvosolni a tagállamokban alkalmazott 
eltérő adómértékek jelentette következetlenséget, mivel a kétoldalú egyezmények nem 
alkalmazandók a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós nyugdíjasoknak folyósított 
nyugdíjakra kivetett valamennyi adóra. Amint az Európai Bizottság már megállapította2, a 
csupán vagy elsődlegesen a hazai helyzetet szem előtt tartva kidolgozott adójogszabályok 
határokon átnyúló kontextusban következetlen adóeljárásokhoz vezethetnek. 

A vizsgálat tárgyát képező ügy valószínűleg jól mutatja a belső piac jelenlegi korlátait. Az 
országban lakóhellyel rendelkezők számára nyújtott öregségi nyugdíjak hatékony 
adószintjének meghatározásakor a tagállamok minden bizonnyal figyelembe veszik, hogy a 
kötelező levonások összességével koherens általános adóterhet állapítsanak meg3. Mivel 
azonban az adórendszereket összehangoló kétoldalú egyezmények, valamint a helyi 
adórendszereket összehangoló egyéb rendelkezések eltérő elveken alapulnak, határokon 
átnyúló esetekben e koherencia részben elvész.
Következtetés

A fent említettek fényében a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy vegye 
igénybe a francia–olasz egyezmény 26. cikkében meghatározott kölcsönös megegyezési 
eljárást annak érdekében, hogy a hatóságok megvizsgálhassák, van-e mód a petíció 
benyújtójára háruló, a két ország adóhatásköreinek párhuzamos gyakorlása által okozott 
magas adóteher csökkentésére.

                                               
1 Európai Bíróság, C-336/96. sz. Gilly-ügy, 30. pont.
2 Európai Bizottság, A tagállamok közvetlenadó-rendszereinek a belső piacon való összehangolása, 1. pont; 
COM(2006) 823
3 A magas társadalombiztosítási járulékokról rendelkező tagállamok általában alacsonyabb adómértékeket 
alkalmaznak és fordítva.


