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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri az uniós intézményeket, hogy a saját alkalmazottaik, az európai 
parlamenti képviselők és a biztosok vonatkozásában – akik többségének adóügyi illetősége 
nem egyezik meg azzal az országgal, ahol hivatalukat ellátják – ellenőrizzék a 
megtakarításokra vonatkozó adóról szóló 2003/48/EK irányelv által előírt kötelezettségek 
teljesítését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

„A 2003/48/EK irányelv1 végső célja annak lehetővé tétele, hogy a megtakarításokból 
származó jövedelmet az egyes haszonhúzók adóilletősége szerinti állam szabályaival 
összhangban lehessen adóztatni. A tagállamok e célból automatikusan információt 
biztosítanak az egyén illetősége szerinti tagállamnak (vagy Luxemburg és Ausztria esetében 
egy átmeneti időszakon át visszatartják és átutalják az adót). A haszonhúzó illetőségének 
ellenőrzése a kamatkifizetést teljesítő gazdasági szereplő, az úgynevezett kifizető feladata. A 
                                               
1 HL L 157., 2003.6.26., 38. o.
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tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ezen 
irányelv végrehajtásához szükséges feladatokat a belföldön letelepedett kifizetők elvégezzék; 
a Bizottság/Parlament munkatársai, valamint a biztosok és európai parlamenti képviselők nem 
részesülnek semmilyen különleges bánásmódban a 2003/48/EK irányelv alapján.

Ezen túlmenően a Bizottság megerősíti, hogy lépéseket tett annak érdekében, hogy a 
2003/48/EK irányelvet illetően minden szükséges információval ellássa munkatársait. A 
Bizottság 2005-ben kiadta a 45/2005. sz. közigazgatási értesítést, amely az irányelvet 
magyarázza. A Bizottság eligazító irodája minden évben tart egy értekezletet erről a témáról, 
és részletesebb tájékoztatás is található a belső webhely egy külön e célra szolgáló oldalán.

A Bizottság azonban nem rendelkezik eszközökkel annak ellenőrzésére, hogy munkatársai 
eleget tesznek-e belföldi kötelezettségeiknek, és helyesen vallják-e be megtakarításokból 
származó jövedelmüket az adóilletőségük szerinti tagállamban. Ez a megtakarításokra 
vonatkozó magánjellegű információk mellett a személyzet nemzeti adóhatóságokkal szembeni 
egyéni kötelezettségeit érinti. Az irányelv nem ruházza fel a Bizottságot mint intézményt, és 
még kevésbé mint munkaadót olyan hatáskörrel, hogy ellenőrizhesse ezeket az információkat.

A haszonhúzók kifizetők általi egységesebb kezelésének biztosítása érdekében a 2003/48/EK 
irányelv módosítására irányuló 2008. évi bizottsági javaslat – amelyet jelenleg vitatnak meg a 
Tanács szintjén – tisztázza, hogy ha egy kifizető hivatalos dokumentumokkal rendelkezik, 
amelyek bizonyítják, hogy a haszonhúzó diplomáciai előjogok vagy más nemzetközi 
szabályok miatt az állandó lakcímétől eltérő tagállamban rendelkezik adóilletőséggel, akkor a 
2003/48/EK irányelv alkalmazásában az illetőség a szóban forgó hivatalos dokumentum 
szerinti adóilletőség.

Következtetés
Ami a Bizottság személyzetének a 2003/48/EK irányelvvel kapcsolatos kötelezettségeit illeti, 
a Bizottság szerepe a szabályok személyzettel való közlésére korlátozódik. Ezt módszeresen 
végzik.”

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2013. január 30.

„A Bizottság csak megerősíteni tudja az első közleményében szereplő megállapításokat. Ezen 
túlmenően, ahogyan a petíció benyújtója is kifejti, a személyzet – adóügyi kötelezettségeik 
jobb megismerése érdekében – az új alkalmazottak fogadásával foglalkozó és számukra 
mindennapos ügyeikben tanácsokkal szolgáló bizottsági osztály (Welcome Office) révén 
ingyenesen konzultálhat egy, az adóügyekben jártas jogásszal.

A Szerződések közé tartozó, a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv 13. 
cikkének alkalmazását illetően a Bizottság megjegyzi, hogy a rendelkezés általános érvényű, 
független az egyéni körülményektől. Hatálya attól függ, hogy hol volt az illető lakhelye a 
szolgálatba lépéskor. A Bizottságnak nem áll módjában megítélni, hogy a rendelkezés 
igazságos-e. A Bizottság köteles tiszteletben tartani és alkalmazni a rendelkezést. Mivel az 
uniós jog jelenlegi fejlettségi szakaszában ez egyének közvetlen adóztatása igen alacsony 
mértékben harmonizált, a származási országukban vélelmezett adóügyi illetőséggel 
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rendelkező tisztviselőkre vonatkozó adók szintjei és típusai terén meglévő különbségek az 
egyes nemzeti adórendszerek közötti különbségekből erednek. Ezért, minthogy a különféle 
tagállamok állampolgárainak jogi helyzete más és más, a Bizottság nem tartja 
diszkriminatívnak a rendelkezés alkalmazását.

Konkrétan a megtakarításokról szóló irányelv esetében a 3. cikk olyan minimális 
követelményeket rögzít a haszonhúzók személyazonosságának és lakhelyének meghatározása 
tekintetében, amelyek nem kötelezik a tagállamokat a haszonhúzók tényleges lakhelyének 
ellenőrzésére (kivéve abban az esetben, ha a kedvezményezett kéri, hogy vegyék figyelembe 
harmadik országban meglévő tényleges adóügyi illetékességét). Az uniós jog szempontjából 
elfogadható minden olyan nemzeti jogi rendelkezés, amely túlmegy az említett minimális 
követelményeken, de tiszteletben tartja a megtakarításokról szóló irányelv végső célját, vagyis 
a tényleges adóügyi illetékesség szerinti országban hatályos adóügyi szabályok szerinti 
adózás lehetőségét.

A olaszországi adóügyi illetékességű, más országban állandó lakhellyel rendelkező 
adófizetőkre vonatkozó adminisztratív korlátozások ügyével elsősorban az olasz 
hatóságoknak kell foglalkozniuk.

A Bizottság szolgálatai már kapcsolatba léptek az olasz hatóságokkal az olasz adófizetők 
külföldi ingatlantulajdonaira és pénzügyi tevékenységeire vonatkozó két új olasz adóval 
(IVIE és IVAFE) kapcsolatos kérdések ügyében. E kezdeményezéssel összefüggésben 
felmerült a 2012. július 2-i körlevélből eredő jogalkotási rendelkezések értelmezésének 
kérdése is. A 2012. december 29-i stabilitási törvény is módosította a hatályos jogszabályokat. 
A jelenlegi szakaszban a Bizottság még nem kívánja értékelni a szóban forgó nemzeti 
jogszabályok uniós joggal való összhangját.

A Bizottság szolgálatai azt is megerősítik, hogy a Bizottság álláspontját az adócsalás és az 
adókikerülés elleni küzdelem megerősítését célzó, többek között harmadik országok 
viszonylatában hozandó konkrét intézkedésekről szóló, az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak címzett, 2012. június 27-i (COM(2012)351) közleménye tartalmazza. A júniusi 
közleményhez kapcsolódóan a Bizottság 2012. december 6-án részletes cselekvési tervet 
fogadott el (COM(2012)722).”


