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Tárgy: M.F. görög állampolgár által benyújtott 0118/2012. számú petíció a külföldön 
élő görögök adóztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a görög hatóságok jövedelemadót követelnek azoktól a 
görög állampolgároktól, akik külföldön rendelkeznek lakóhellyel A petíció benyújtója 
rámutat, hogy évek óta Franciaországban él és dolgozik, ebből kifolyólag Franciaországban 
köteles adót fizetni, Görögországban pedig sem jövedelemmel, sem ingatlannal nem 
rendelkezik. A petíció benyújtója úgy véli, ez a körülmény ellentétes az Európai Uniónak a
szabad mozgásra és a kettős adóztatás tilalmára vonatkozó elveivel, ezért az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 31. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A tárgy a petíció benyújtójára a görög kormány által annak ellenére kirótt adó, hogy a petíció 
benyújtója nem él Görögországban, nincs ott vagyona és nem kap jövedelmet onnan.

Első megítélésre Bizottság arra szeretne rávilágítani, hogy általában nem ítélheti meg egy 
konkrét, egyéni helyzet esetében az adott ország nemzeti adótörvényeinek alkalmazása körüli 
specifikus tényeket és körülményeket. Ez a nemzeti közigazgatásra és a bíróságokra hárul, 
amelyeknek e feladat végzése során teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az uniós 



PE494.769v01-00 2/3 CM\911621HU.doc

HU

jogszabályokat.

Ráadásul külön ebben az esetben a petíció benyújtója által előterjesztett dokumentáció nem 
elég ahhoz, hogy a Bizottság világosan meghatározhassa, hogy a görög hatóságok az adó 
megállapítása során milyen jogalapra támaszkodtak. Tehát az alábbi megjegyzések nem a 
petíció benyújtójára kivetett konkrét görög adó helyességének megállapítására törekednek, 
hanem egyszerűen elvont értelemben a görög adóügyi jogszabályokra, amelyeket a Bizottság 
legjobb tudomása szerint feltehetően a petíció benyújtójára alkalmaztak.

A Bizottság emlékeztet, hogy az Európai Unióban a közvetlen adóztatás nincs harmonizálva 
és nagymértékben a tagállamok illetékességi körébe tartozik, ami azt jelenti, hogy a 
tagállamok szabadon megalkothatják saját jogszabályaikat e téren, és mindaddig, amíg ezzel 
nem sértik az uniós jogot, maguk dönthetik el, hogy mit milyen mértékben adóztatnak meg.

A Bizottság rendelkezésére álló tájékoztatás alapján a görög adórendszerben a görög 
jövedelemadóról szóló 2238/1994. törvénynek a minimális megélhetési költségekről 
(ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) szóló 15–19. cikkei szerint bizonyos 
vagyontárgyak (ingatlanok, gépjárművek, kedvtelési célú vízi járművek stb.) megszerzése 
olyan vélt vagy spekulatív bevételi forrásnak minősül, ahol a bevétel összege az illető 
vagyontárgy jellemzőitől függ. A törvény megállapítja, hogy személyenként és 
házaspáronként minimális megélhetési költségek vannak, amelyeket mindenképpen 
ugyanakkora összegű jövedelemnek kell fedeznie. Az ilyen spekulatív bevétel 
Görögországban adózás tárgyát képezi, kivéve, ha az adófizető igazolni tudja, hogy az adott 
év során annak megfelelő összegű adózott jövedelme volt. Ez az adó mind a görög adóalany 
lakosokra, mind pedig az adójogi tekintetben nem ott tartózkodónak minősülő személyekre 
érvényes.

Ráadásul a Bizottság rendelkezésére álló információ szerint a jövedelemadóról szóló törvény 
18. cikkének (h) bekezdése szerint 2011. január 1-től az éves tárgyi kiadásokról (megélhetési 
költségről) és a vagyoni eszközök megszerzésére fordított kiadásokról szóló előírások nem 
vonatkoznak a külföldi lakhellyel rendelkező vagy életvitelszerűen külföldön tartózkodó 
természetes személyekre, feltéve, hogy nem szereznek Görögországban jövedelmet. Ez rendes 
körülmények között azt jelenti, hogy az adózási szempontból nem Görögországban 
tartózkodónak minősülő és ott semmilyen jövedelmet nem szerző személyeknek nem kell ezt 
az adót befizetniük.

Következésképpen a Bizottság rendelkezésére álló információ szerint a görög 
jövedelemadóról szóló törvény 15–19. cikkei alapján fizetendő adó látszólag nem sérti az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) által védett szabadságokat, minthogy 
görög és nem görög állampolgárokra egyaránt vonatkozik.

Ugyanakkor egy másik polgár panasza alapján a Bizottság kivizsgálja, hogy azon 
követelmény, mely szerint az adózott jövedelem bizonyos részét görög bankszámlára kell 
utalni a külföldön élő görög állampolgároknak a spekulatív bevétel utáni adó alkalmazása 
alóli kizárása érdekében, nem korlátozza-e a tőke és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, 
amelyet az EUMSZ 63. cikke és az EGT-megállapodás 40. cikke, illetve az EUMSZ 56. cikke 
és az EGT-megállapodás 36. cikke szavatol. 
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Evégett a Bizottság kapcsolatban van a görög kormánnyal. A párbeszéd még mindig tart és 
bizalmas jellegű, minthogy egy esetleges szabálysértési ügy részét képezi, tehát a Bizottság 
jelenleg semmilyen további részletet nem árulhat el róla. 

Mindenesetre a Bizottságnak a görög hatóságokkal e jogszabályokról folytatott vitája nem 
alkalmazható közvetlenül a petíció benyújtójának (vagy bármely más adófizetőnek) a konkrét 
ügyére, de egy, az uniós jog és elvonatkoztatott jelleggel a görög adójog esetleges 
ellentmondásáról szóló vita felmerülésével jár. 

A Bizottság a petíció benyújtójának határozottan javasolja, hogy vegyen igénybe jogi 
tanácsadást arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségei vannak nemzeti szinten, amennyiben 
úgy véli, hogy felmerült jogai megsértésének lehetősége. Továbbá, tekintve, hogy a legtöbb 
jogorvoslati lehetőség időhöz kötött, a petíció benyújtójának joga elévülhet, ha a szóban forgó 
lehetőségekkel nem él mielőbb.

Következtetések
Minthogy a Bizottság már vizsgálja görög adójognak az uniós jogot potenciálisan sértő 
szempontjait, a Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy a 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm honlapon keresztül küldjön 
e-mailt a Bizottságnak, amelyben tájékoztatást kér az EU Pilot 3079.12. számot viselő 
kivizsgálás eredményéről.  Hogy a Görögország és a Bizottság közötti párbeszéd 
előrehaladására elég idő jusson, ezt a tájékoztatáskérést 2012 vége felé kell elküldeni. 


