
CM\887626HU.doc PE478.576v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

16.12.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Dietmar Mai német állampolgár által benyújtott 0506/2011. számú petíció a kettős 
adóztatásról az Egyesült Királyság és Németország vonatkozásában.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állandó lakóhelye Németországban van, de jelenleg egy évet 
Londonban tölt. Erre az időszakra London „City of Westminster” kerülete a petíció 
benyújtójának lakásbérleti szerződése alapján helyi adót (havi 65 GBP) akar rá kiróni. A 
petíció benyújtójának állítása szerint ez az adó ellentétes az Egyesült Királyság és 
Németország között a kettős adóztatás elkerülése tárgyában létrejött megállapodás 
rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A City of Westminster által a petíció benyújtójára a lakásbérlet alapján kiszabott adó 
közvetlen adónak tűnik. Az uniós jogszabályok értelmében a tagállamok jelenleg nagyfokú 
szabadsággal rendelkeznek a közvetlen adók helyi rendszerének kialakításában a saját 
politikai célkitűzéseiknek megfelelően. Az Unió által elfogadott harmonizációs intézkedések 
hiányában a tagállamok fiskális szuverenitására vonatkozó egyetlen korlátozás abban áll, 
hogy az adóztatási joguk gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) vállalt kötelezettségeiket. Következésképp a 
tagállamok nem alkalmazhatnak állampolgárság alapján hátrányos megkülönböztetést vagy az 
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uniós jog által garantált szabadságok gyakorlását illetően indokolatlan megszorításokat. 
Ami a kettős adózatás elkerülését illeti, a tagállamoknak lehetőségük van megállapodást kötni 
egymással a jövedelmet vagy vagyont illető adóztatási jogok megosztásáról, de ilyen irányú 
kötelezettségük nincs. Az Európai Bíróság megerősítette, hogy a szuverenitás két tagállam 
általi párhuzamos gyakorlásából fakadó kettős adóztatás nem ellentétes az EUMSZ-szel1. 
A kettős adóztatásra vonatkozó egyezmények majdnem teljességgel átfogó hálózata létezik az 
uniós tagállamok között, de ezen egyezmények szinte sosem érintik a helyi adókat és a 
fentebb említett elvek értelmében a tagállamok saját hatáskörébe tartoznak. Az Egyesült 
Királyság és Németország közötti, kettős adóztatásról szóló egyezményre vonatkozó 
részletesebb információkért a petíció benyújtójának az Egyesült Királyság, illetve 
Németország adóhatóságával kell felvennie a kapcsolatot a honlapjukon (www.hmrc.gov.uk
és www.steuerliches-info-center.de) található címen. 

A Bizottság nem lát arra utaló jelet, hogy a City of Westminster hátrányosan 
megkülönböztető módon adóztatta volna meg a petíció benyújtóját, például hogy több adót 
fizetne kizárólag azon az alapon, hogy egy másik tagállam állampolgára. Léteznek 
kedvezmények és mentesség a helyi adó alól, mint például a második otthon után járó 
kedvezmény, melyre akkor jogosult az adófizető, ha az elsődleges lakóhelye máshol van, így 
a petíció benyújtójának utána kellene néznie, jogosult-e ezen kedvezmények valamelyikére. A 
kedvezményekről és adómentességekről a következő honlapon található felvilágosítás: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Következtetés

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nincs bizonyíték a kérdéses helyi adó 
hátrányosan megkülönböztető módon való alkalmazására, mely korlátozóan hatna a 
személyek Európai Unión belüli szabad mozgására.  A petíció benyújtója által sérelmezett 
kérdés nem tűnik a kettős adóztatás olyan esetének, amely a tagállamok közötti, kettős 
adóztatásról szóló egyezmény értelmében megoldható lenne, de ezt illetően pontosabb 
tájékoztatásért az adóhatóságokhoz kell fordulnia a fentebb megadott címeken. Javasoljuk, 
hogy a petíció benyújtója a City of Westminster hatóságainál érdeklődje meg, hogy jogosult-e 
a helyi adót csökkentő bármiféle kedvezményre.  A Bizottság sajnálatát fejezi ki, hogy nem 
tud nagyobb segítséget nyújtani.

                                               
1 Lásd az alábbi eseteket: Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08. 


