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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Lengyelországban élő holland állampolgár. Nyugdíjas, és Hollandiából 
kap nyugdíjat. A petíció benyújtóját és feleségét a holland adóhatóságok adózási szempontból 
hollandiai lakosoknak tekintik. A petíció benyújtója szerint Lengyelországba költözésekor 
úgy tájékoztatták, hogy a holland–lengyel adójogi egyezmény alapján a nyugdíja nem lesz 
adóköteles Lengyelországban, mivel ott sosem volt jövedelme. Ennek ellenére a lengyel 
adóhatóságok adót vetettek ki rá. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a lengyel adóhatóságok 
nem értik a helyzetét és a holland adózási szabályokat. Úgy véli, hogy megkülönböztetés és 
zaklatás áldozata lett azért, mert külföldi, és hogy a lengyel adóhatóságok alkalmazottjai 
visszaélnek a hatalmukkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

Az uniós jog jelenlegi fejlettségi stádiumában korlátozott mértékű a harmonizáció a közvetlen 
adózás terén. Uniós jogszabály híján az adózás lényegében a tagállamok hatáskörébe tartozik. 
A tagállamoknak ugyanakkor e hatáskör gyakorlása során tiszteletben kell tartaniuk az EU-
Szerződés szerinti kötelezettségeiket. A tagállamok nem gyakorolhatnak megkülönböztetést 
állampolgárság alapján, és megfelelő indokolás nélkül más módon sem korlátozhatják az EU-
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Szerződés szerinti szabadságjogokat.

Konkrétabban, a határokon átnyúló nyugdíjfolyósítás adóztatását, azaz azt a helyzetet illetően, 
ha a jövedelemszerzésre egynél több joghatóság területén vagy az adóilletőség szerinti 
államtól eltérő államban kerül sor, uniós szabályok nem szabályozzák a vonatkozó 
adókivetési jog kiosztását, sem pedig a kettős adóztatás elkerülését. E kérdésről a tagállamok 
nemzeti jogukban rendelkeznek.

Bevett nemzetközi gyakorlat, hogy a két érintett állam – a lakóhely szerinti állam és a 
jövedelemforrás szerinti állam – a kettős adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú 
megállapodással összhangban megosztja egymással az adókivetési jogokat. A petíció 
benyújtójának esete a Lengyelország és a Holland Királyság között 2002. február 13-án 
létrejött megállapodás hatálya alá tartozik.1

A 18. cikk (1) és (5) bekezdése szerint a holland öregségi nyugdíj Hollandiában és 
Lengyelországban is adózhat. Ha mindkét állam kivet adót a holland nyugdíjra, akkor 
Lengyelországnak – a megállapodás 23. cikk (5) bekezdésének a) pontja értelmében – a 
Hollandiában megfizetett adót jóvá kell írnia. Ez azt jelentené, hogy a petíció benyújtójának 
holland nyugdíját be kell vallania Lengyelországban, és kérnie kell, hogy a Lengyelországban 
fizetendő adóból vonják le a Hollandiában beszedett adó összegét. Ez a mind Hollandiában, 
mind Lengyelországban történő adókivetés, illetve annak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló kétoldalú egyezmény értelmében való mérséklése a jelenlegi állás szerint nem ellentétes 
az uniós joggal.

A petíció benyújtója panasszal élt a Bizottság felé is, amely felveszi a kapcsolatot a petíció 
benyújtójával annak kifejtése céljából, hogy a fenti mechanizmus nem jár semmiféle, az uniós 
jog szerint tiltott megkülönböztetéssel.

Következtetés
A fenti megfontolásokra való tekintettel a Bizottság a petíció benyújtója által ismertetett 
kérdések kapcsán nem indít kötelezettségszegési eljárást Lengyelország ellen.

                                               
1 A lengyel és az angol szöveg az alábbi linken érhető el: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf, 
a holland szöveg pedig itt: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


