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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az Olaszországban letelepedett, alkalmazotti 
státusban lévő nem spanyol ügyvédek helyzetére, valamint az iparűzési adó kapcsán 
esetlegesen felmerülő megkülönböztetésre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója a 98/5/EK irányelvvel összhangban a Bizottság nézeteit kívánja 
megtudni az ügyvédek azon két különböző csoportjával kapcsolatban esetlegesen fennálló 
megkülönböztetésről, akik abból a célból, hogy szakmájukat Olaszországban a spanyol 
szakmai címet használva gyakorolják, Spanyolországban és Olaszországban egyszerre 
jegyeztetik be magukat. A petíció benyújtója szerint a Spanyolországban por cuenta propia 
bejegyzett ügyvédeknek az adókat és szociális járulékokat Spanyolországban kell befizetni, 
míg azok az ügyvédek, akik por cuenta ajena kerültek bejegyzésre, mindkét országban el 
tudják kerülni az adók és szociális járulékok befizetését. A petíció benyújtója megkérdőjelezi 
a második csoportba tartozó ügyvédek bejegyzésének törvényességét, utalva arra, hogy a 
spanyolországi por cuenta ajena bejegyzés megszerzése érdekében az olaszországi 
státuszukra vonatkozóan tett nyilatkozatok ellentétesek az olasz jogszabályokkal, 
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következésképpen érvénytelenek. 

A 98/5/EK irányelv1 6. cikke előírja, hogy azoknak az ügyvédeknek, akik nem abban a 
tagállamban telepednek le és űzik hivatásukat a saját országukban alkalmazott szakmai címet 
használva, ahol a képesítésüket megszerezték, mindkét tagállam szakmai magatartási 
szabályainak meg kell felelniük. Az irányelv 13. cikke előírja a fogadó és a saját tagállam 
illetékes hatóságainak szoros együttműködését is annak megelőzése érdekében, hogy az 
irányelv rendelkezéseit bármely tagállam hatályos rendelkezéseinek megkerülése céljából 
helytelenül alkalmazzák.Minden tagállam szabadon határozhatja azonban meg a saját 
területén alkalmazandó szakmai magatartási szabályokat, amennyiben azok nem ellentétesek 
az uniós joggal, különösen a szakemberek szabad mozgásának akadályozása tekintetében. Az 
egyes tagállamok illetékes hatóságainak a feladata a nemzeti jog, valamint az alkalmazandó 
szakmai magatartási szabályok betartásának biztosítása. Következésképpen, ha a nemzeti 
jogot vagy szakmai magatartási szabályokat az egyik országban megsértik, az adott tagállam 
jogszabályainak megfelelően kell eljárni, továbbá értesíteni kell annak a másik tagállamnak az 
illetékes hatóságát is, ahol a szakembert nyilvántartásba vették. Amennyiben a petíció nem 
tesz fel kérdéseket a spanyol vagy az olasz jogszabályoknak az uniós joggal való 
összhangjával kapcsolatban, a Bizottságnak nem áll módjában további megjegyzéseket tenni. 
A vonatkozó nemzeti jogszabályok végrehajtása a spanyol és az olasz hatóságok feladata. 

Következtetés 

A spanyol és az olasz hatóságok feladata egyfelől az ügyvédek vonatkozó saját nemzeti 
jogszabályok és szakmai magatartási szabályok szerinti bejegyzésének biztosítása, másfelől 
az adócsalás és az etikai szabályok kikerülésének megakadályozása érdekében folytatott 
kölcsönös együttműködés megvalósítása az olyan esetekben, amikor bármely tagállamban 
megsértik a nemzeti jogot vagy a szakmai magatartási szabályokat.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelve az ügyvédi hivatásnak a képesítés 
megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről; HL L 77., 
1998.3.14, 36. o.


