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Tárgy: Rolf Mayer német állampolgár által benyújtott 1246/2011. számú petíció az 
osztrák adóhivatal által alkalmazott állítólagos egyenlőtlen bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és felesége nyugdíjas német állampolgárok, akik Ausztriában telepedtek 
le. A petíció benyújtója Németországban adózik a jövedelme után, a felesége viszont 
Ausztriában. A petíció benyújtója részletes leírásában azt állítja, hogy az osztrák adóhivatal az 
osztrák állampolgárokkal összehasonlítva hátrányos megkülönböztetésben részesíti a 
feleségét. Vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója 2011. november 10-i petíciójában arra hivatkozik, hogy feleségével 
problémákat tapasztalnak németországi forrású jövedelmük ausztriai adózásában. 

Bár a petíció benyújtójának 2011. december 28-i leveléből úgy tűnik, hogy az osztrák 
szövetségi pénzügyminisztérium 2011. szeptember 7-i és november 17-i levelei néhány 
kérdést tisztáztak, a Bizottság mindazonáltal szeretne észrevételt fűzni e kérdésekhez. 

A konkrét problémák részletes tárgyalása előtt a Bizottság szeretné felhívni a figyelmet arra, 
hogy az EU-ban a közvetlen adózás terén jelenleg viszonylag kevés a harmonizáció. Az uniós 
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jogszabályokat tekintve egységesítő vagy harmonizáló intézkedések hiányában egyedül a 
tagállamok felelősek az adóztatási hatáskörük felosztására vonatkozó kritériumok szerződés 
útján vagy egyoldalúan történő meghatározásáért, különösen a kettős adóztatás megszüntetése 
érdekében (lásd például az Európai Unió Bíróságának a Gilly-ügyben hozott ítéletét [1998. 
május 12-i C-336/96. sz. ügy, 24. és 30. pont]). A tagállamok ezeket a hatásköröket 
gyakorolják akkor, amikor a kettős adóztatásról szóló egyezményeket kötnek más 
tagállamokkal vagy harmadik országokkal.

A közvetlen adózás területén a harmonizáció hiánya bizonyos fokú autonómiát biztosít a 
tagállamoknak, ami azt jelenti, hogy a kettős adóztatás elkerüléséhez nem kell a másik 
tagállamban alkalmazott adószabályok alapján összeállítaniuk az adószabályaikat. Emellett a 
Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) nem garantál adózási szempontból vett semlegességet azon uniós polgárok 
számára, akik az addigi lakóhelyüktől eltérő tagállamban telepednek le vagy vállalnak 
munkát. Lásd különösen a Bíróság által a Block-ügyben (a 2009. február 12-i C-67/08. sz. 
ügy, a 28. ponttól) hozott döntést. A Bíróság azonban ítélkezési gyakorlatában következetesen 
megerősítette, hogy a tagállamoknak hatásköreik gyakorlása során teljesíteniük kell az 
EUMSZ szerinti kötelezettségeiket. A tagállamoknak különösen nincs joguk állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetést alkalmazni. Az alapvető szabadságok indokolatlan 
korlátozása ugyancsak meg van tiltva a tagállamoknak.

A fentiekben vázolt elvek a német nyugdíjban és németországi forrású jövedelemben 
részesülő, Ausztriában élő személyekre is vonatkoznak.

A petíció konkrét pontjaira válaszolva:

a) A német nyugdíjnak a munkavállalói/munkáltatói járulék aránya szerinti adóztatása, 
azaz a petíció benyújtójának azon követelése, hogy a nyugdíj munkavállalói 
járuléknak megfelelő része csak 25%-kal adózzon.

Ez a kérdés a petíció benyújtója szerint időközben megoldódott. A bizottsági szolgálatok 
azonban az osztrák jövedelemadó-törvény (EStG) 25. cikkét is megvizsgálták, és azt 
állapították meg, hogy abban a külföldi nyugdíjak kedvezményezettjeivel szembeni 
megkülönböztetés nem szerepel. Az EStG 25. cikke (1) és (2) bekezdésének a) és b) pontja a 
nyugdíjalapokból származó jövedelem és ellátások tekintetében, valamint az EStG 25. cikke 
(1) és (3) bekezdésének a) és c) pontja a kötelező szociális biztonsági rendszerből kapott 
nyugdíjak tekintetében egyaránt tartalmaz a hazai és a külföldi nyugdíjakkal szembeni 
egyenlő bánásmódot biztosító rendelkezéseket.

A petíció benyújtójának felesége által elszenvedett esetleges hátrányok nem 
megkülönböztetésből erednek, hanem a német és az osztrák szociális biztonsági és 
adórendszerek közötti különbségből. A fentiekben jelzetteknek megfelelően a harmonizáció 
hiánya e téren bizonyos fokú autonómiát ad a tagállamoknak az adószabályaik 
összeállításában.

b) A magánnyugdíjrendszerek (Private Altersvorsorge) elismerése, azaz az a követelés, 
hogy a kereset költségeit (Werbungskosten) rendeljék az adóztatható jövedelemhez
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A Bizottság szerint e pont tekintetében nem sértették meg az uniós jogot. A petíció benyújtója 
által közölt információkból a bizottsági szolgálatok azt a következtetést vonták le, hogy az 
elsődleges kérdés nem az osztrák adójogszabály uniós joggal való összeegyeztethetősége, 
hanem az, hogy az adóhivatal hogyan ítéli meg a tényeket a szóban forgó konkrét esetben. A 
kérdés konkrétan az, hogy a petíció benyújtójának felesége által rendszeresen kézhez kapott 
kamatfizetés (az EStG 27. cikke (1) bekezdésének 4. pontja) a nyugdíjjövedelem egy 
típusának tekintendő-e vagy sem. Az osztrák jogszabály érdemi rendelkezéseinek szükséges 
elemzése elvileg az osztrák hatóságok és bíróságok feladata. A Bizottság ezzel kapcsolatban 
nem látja jelét annak, hogy Ausztria nem tett eleget az uniós jog szerinti kötelességeinek, 
szembeállítva a nemzeti jog helyes alkalmazásával. 

c) A német kötelező egészségbiztosítási járulékok adóból való teljes levonásának 
lehetősége 

A petíció benyújtója által folytatott levelezésből úgy tűnik, hogy ez a kérdés is megoldódott. 
Az EStG 16. cikke (1) bekezdése 4. pontja e) alpontjának utolsó mondata alapján a nemzeti 
vagy külföldi kötelező biztosítási rendszerek szerinti egészségbiztosítási járulékokat 
legfeljebb csak a kötelező szociális biztonsági rendszerbe fizetett kötelező járulékok teljes 
összegének megfelelő mértékben lehet levonni a kereset költségeként. Mivel Ausztriában 
2007-ben 5,10% volt a nyugdíjasok kötelező egészségbiztosítási hozzájárulásának mértéke, a 
német nyugdíjból csak 5,10%-ot lehet elismerni a kereset költségének. 

Az a tény, hogy a német egészségbiztosítási járulékokat Ausztriában csak a megfelelő osztrák 
járulékok összegéig lehet levonni, nem minősül az uniós jog megsértésének. Épp 
ellenkezőleg: ez azt jelenti, hogy az osztrák és a külföldi járulékokat ugyanúgy kezelik, mint a 
nemzeti rendszerbe fizetett járulékokat. Ebben a tekintetben hivatkozni kell a Bíróságnak a 
Zanotti-ügyben hozott döntésére (2010. május 20-i C-56/09. sz. ügy), amelyben a Bíróság azt 
állapította meg, hogy az uniós jogalkotással összhangban van az az olasz szabály, miszerint 
egy másik tagállamban működő magánegyetem látogatásának költségeit csak egy 
összehasonlítható olasz egyetem látogatására megállapított felső határig lehet levonni. A 
Bíróság Zanotti-ügyben tett észrevételei teljes mértékben alkalmazhatók a petíció 
benyújtójának felesége helyzetére is. 

d) A nyugdíjasok adókedvezményének megadása

A Bizottság szerint e pont tekintetében sem sértették meg az uniós jogot. Az, hogy a petíció 
benyújtójának felesége a német nyugdíjjövedelme tekintetében az osztrák jog szerint nem 
igényelheti a nyugdíjasok adókedvezményét, összhangban van az uniós joggal. Az Osztrák 
Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a jövedelem és a vagyon 
adózása terén a kettős adóztatás megszüntetésére irányuló megállapodás 18. cikkének (2) 
bekezdése szerint Németországnak joga van megadóztatni a német nyugdíjakat. Mivel 
Ausztriának nincs joga megadóztatni a német nyugdíjakat, elvben nem köteles megadni az 
ennek megfelelő adókedvezményt, azaz a nyugdíjasok adókedvezményét sem, amely a 
szakmai kiadások utáni levonást váltja fel.


