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Tárgy: Michael Helming német állampolgár által benyújtott 1009/2011. számú 
petíció a közösségi jog megsértésének egyszeri, elszigetelt esete indokára 
hivatkozva az Európai Bizottság részéről egy Portugáliával szembeni 
jogsértési eljárás elindításának elmulasztásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2003-ban eladta portugáliai ingatlanát annak érdekében, hogy új 
ingatlant vásároljon Németországban. Az Európai Bíróság korábban már megerősítette, hogy 
az ilyen tranzakciók mentesülnek a tőkenyereség-adó alól. Portugália mégis kivetette a 
tőkenyereség-adót, és erről 2009-ben tájékoztatta is a petíció benyújtóját. A portugál 
hatóságok két fellebbezés ellenére – mindkettőt elutasították anélkül, hogy uniós szabályokra 
hivatkoztak volna – jogi segítséget kértek Németországtól annak érdekében, hogy zárolhassák 
a petíció benyújtójának forrásait az adó kifizetéséhez. Az Európai Bizottság Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatósága tisztában van azzal, hogy Portugália megsértette az uniós 
jogszabályokat és az EB ítéletét, azonban nem tartja indokoltnak jogsértési eljárás elindítását 
olyan ügyben, amely véleménye szerint „egyszeri eset”. Mindeközben a petíció benyújtója 
kénytelen volt eladni házát annak érdekében, hogy elegendő forrásra tegyen szert az adó 
kifizetéséhez. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.
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A korábbi portugál adóügyi jogszabály alapján csak akkor állt rendelkezésre adómentesség az 
ingatlan elidegenítéséből származó tőkenyereség utáni személyi jövedelemadó tekintetében, 
ha a tőkenyereséget Portugáliában található ingatlan megvásárlásába forgatták vissza.

A Bizottság 2003-ban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérdéses jogszabály korlátozza 
a személyek és a tőke szabad mozgását, ezért jogsértési eljárást indított Portugália ellen. 
Ennek eredményeként a Bizottság 2004. december 14-én úgy határozott, hogy a fenti ügyet az 
Európai Bírósághoz utalja. 

Az Európai Közösségek Bírósága 2006. október 26-án hozta meg ítéletét a C-345/05. sz. 
Bizottság kontra Portugália ügyben. Az ítélet kimondja az alábbiakat:

„A Portugál Köztársaság – mivel olyan adójogi rendelkezéseket tartott fenn, mint a CIRS 10. 
§-ának (5) bekezdése, amelyek az adókötelezett vagy a vele közös háztartásban élők állandó 
lakásául szolgáló ingatlan visszterhes átruházásából származó jövedelem adómentességét 
alárendelik azon feltételnek, hogy az adókötelezett a jövedelmet portugál területen fekvő 
ingatlan megszerzésébe fektesse be újra – nem teljesítette az EK 18., az EK 39. és az EK 43. 
cikkből, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 28. és 31. cikkéből 
eredő kötelezettségeit.”

2008 februárjában a portugál hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 2007. 
november 2-i 361/2007. sz. Decreto-Lei jogszabállyal (amelyet a következő helyen tettek 
közzé: Diario da República, 1 serie – N°211- 2 Novembro de 2007) módosították a személyi 
jövedelemadóról szóló portugál törvény érintett cikkét (CIRS 10. cikk (5) bekezdés). Az új 
rendelkezés szerint a fent említett adómentesség nemcsak akkor áll majd rendelkezésre, ha a 
tőkenyereséget Portugáliában fektetik be újra, hanem akkor is, ha az Európai Unió vagy az 
Európai Gazdasági Térség másik tagállamában (ez utóbbi esetben csak akkor, ha érvényben 
van az adózási területen történő információcserére vonatkozó megállapodás). 

Ami a petíció benyújtójának személyes helyzetét illeti, az Európai Bizottság több alkalommal 
is hangsúlyozta, hogy a nemzeti közigazgatási vagy igazságügyi hatóságokhoz kell fordulnia 
jogorvoslatért. Annak ellenére, hogy a Bíróság a portugál szabályokat 
összeegyeztethetetlennek találta a Szerződéssel, ez nincs közvetlen hatással a petíció 
benyújtójának jogaira, mivel a jogsértési eljárás nem egyéni ügyek megoldására szolgál. Célja 
pusztán az, hogy kötelezze a tagállamokat jogszabályaiknak a közösségi joghoz való 
hozzáigazítására.

A későbbiekben a petíció benyújtója arról tájékoztatta a Bizottság szolgálatait, hogy a 
portugál adóhatóságok és a portugál legfelsőbb bíróság továbbra is alkalmazza a kérdéses 
jogszabályt, noha azt korábban az uniós joggal összeegyeztethetetlennek nyilvánították. 
Válaszukban a Bizottság szolgálatai megjegyezték, hogy a rendelkezésükre álló információk 
szerint az összeegyeztethetetlennek nyilvánított jogszabály állítólagos alkalmazása az 
adóhatóságok és a portugál legfelsőbb bíróság részéről a petíció benyújtójának helyzetére 
vonatkozóan egyszeri eset volt. Arról is tájékoztatták a petíció benyújtóját, hogy az Európai 
Bizottság csak akkor indíthat jogsértési eljárást, ha megállapítja, hogy következetes 
gyakorlatról van szó. 
Az Európai Bizottság szolgálatai mindazonáltal felvették a kapcsolatot a portugál 
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hatóságokkal azzal kapcsolatban, hogy a személyi jövedelemadóról szóló portugál 
törvénykönyv (CIRS) 10. cikkének (5) bekezdését, amelyet az Európai Közösségek Bírósága 
a C-345/05. sz. Bizottság kontra Portugália ügyben az uniós joggal összeegyeztethetetlennek 
nyilvánított, valóban továbbra is rendszeresen alkalmazzák-e az ítéletet követően, és 
amennyiben igen, milyen körülmények között. 
A portugál hatóságok megerősítették, hogy a Bíróság 2006. október 26-i ítéletét követően a 
továbbiakban nem alkalmazták a CIRS 10. cikkének (5) bekezdését annak eredeti 
változatában, abban az értelemben, hogy akkor is élni lehetett az adókedvezménnyel, ha az 
EU vagy az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában található ingatlanba történt az 
újrabefektetés. 

A portugál hatóságok azt is megjegyezték, hogy az uniós jog elsőbbségének elve szerint, 
amelyet a portugál alkotmány 8. cikkének (4) bekezdése ismer el, az az adófizető, aki a fent 
említett jogszabályi változások előtt a nettó realizálható értéket az EU vagy az EGT egy 
másik tagállamában található ingatlanba fektette be újra, és nem részesült a kedvező adózási 
megítélésben, bírósági felülvizsgálatot kérhet, vagy panaszt tehet az adóigazgatásnál.

A petíció benyújtója, aki a Bizottsággal is közvetlen kapcsolatban áll, már tájékoztatást kapott 
jogorvoslati lehetőségeiről.


