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Tárgy: E. V. francia állampolgár által benyújtott 1307/2012. számú petíció a benyújtó 
németországi nyugdíjának kettős adóztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki harminc évig dolgozott Németországban és 2001 óta 
Franciaországban él (ahol 2009-ben, 60 éves korában ment nyugdíjba), közli, hogy férjének 
nincs jövedelme, nyugdíjra pedig 2017 előtt nem jogosult. Annak ellenére, hogy a petíció 
benyújtója Franciaországban már adózik, 2012 augusztusában felszólítást kapott a német 
hatóságoktól, hogy németországi nyugdíja után fizessen be 5 000 EUR adótartozást, ami 
véleménye szerint kettős adóztatásnak minősül. Az ellen is tiltakozik, hogy a német hatóságok 
nem veszik tudomásul, hogy férjének nincs jövedelme, és nem engedélyezik számukra a 
megosztásos adózási megoldást, ahogyan az a németországi lakosok esetében lehetséges.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A petíció benyújtója 2001 óta él Franciaországban, miután közel 30 évig dolgozott 
Németországban. 2012 augusztusában a neubrandenburgi adóhivatal (Finanzamt 
Neubrandenburg) felszólította, hogy 2012. október 22-ig visszamenőlegesen, a 
nyugdíjfolyósítás első napjától számítva fizesse meg a németországi nyugdíja utáni adót. Ezen 
időpontig valamennyi jövedelmét – többek között németországi nyugdíját is – a francia 
államkincstárnak vallotta be, és adóit így Franciaországban fizette meg.
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A petíció benyújtója felpanaszolja, hogy a német adóhivatal nem engedi meg a megosztott 
adózási rendszer („splitting”) alkalmazását, ami lehetséges lenne, ha Németországban élne. A 
petíció benyújtója szerint ez a bánásmódbeli eltérés ellentmond az uniós jog elveinek. Ha 
ugyanis meg kell fizetnie ezt az adót, akkor ugyanazok a kedvezmények is megilletik, mint az 
ugyanezen adót megfizető német állampolgárokat, azaz többek között a megosztott adózási 
rendszer („splitting”) is. 

A petíció benyújtója ezenfelül azt is szeretné megtudni, hogy kötelezettségeiről korábban 
miért nem tájékoztatták, ha a vonatkozó törvényt 2005-ben fogadták el. Végezetül jelzi, hogy 
2011-ben németországi nyugdíj címén 13 765 eurót kapott kézhez, és azt kérik tőle, hogy 
ugyanezen évre 1 727,03 eurót fizessen be. Márpedig havonta – a németországi nyugdíjat, a 
160 eurós francia nyugdíjat és egy kiegészítő vállalati nyugdíjat is beleszámítva – mindössze 
1 700 eurót kap, amiből a férjével ketten kell megélniük. 

A Bizottság észrevételei

A német adójogi szabályozás

Az a kötelezettség, amelynek értelmében a németországi nyugdíjban részesülő franciaországi 
lakosoknak Németországban adóbevallást kell benyújtaniuk, a jövedelemadóról szóló német 
törvény (EStG) 49. cikke (1) bekezdésének 7. pontján alapul. E kötelezettséget a nyugdíjak 
németországi adóztatására vonatkozó átfogó reform keretében vezette be a nyugdíjakról szóló 
2004. július 5-i törvény (Alterseinkünftegesetz) 1. cikkének (23) bekezdése [Szövetségi 
Törvénytár (BGBl), 2004, 1. rész, 33. szám, 1427. o.], amely 2005. január 1-jén lépett 
hatályba, és amelyet így a 2005-ös adóévre alkalmaztak először.

A jövedelemadóról szóló német jogszabályok adóügyi szempontból általában különbséget 
tesznek a belföldi és a külföldi illetőségű személyek között. A jövedelemadóról szóló törvény 
1. cikkének (3) bekezdése és 1a. cikke meghatározza azokat a feltételeket, amelyek szerint a 
külföldi illetőségű személyek kérelmezhetik, hogy a belföldi illetőségűekkel azonos adózási 
rendszert vehessenek igénybe. Ehhez az szükséges, hogy jövedelmük legalább 90%-a német 
adózás alá essék, vagy a nem német adózás alá eső rész ne érje el a minimáljövedelem 
összegét (amely 2013-ban 8 130 euró).

A jövedelemadóról szóló törvény 1a. cikkének 2. pontja értelmében azok a házastársak is 
választhatják a „Splitting tariff” rendszert, akik nem Németországban, hanem az EU/EGT 
valamely más tagállamában élnek. Ez esetben a 90%-os felső határérték kiszámításakor a két 
házastárs jövedelmét veszik figyelembe, a minimáljövedelmet pedig kettővel szorozzák.

A jövedelemadózás Unión belüli harmonizációjának hiánya

Az Unió jogszabályai jelenleg semmilyen harmonizációt nem írnak elő a közvetlen adózás 
terén. Harmonizáció hiányában az adóztatás (ideértve a kettős adóztatásról szóló 
egyezményeket is) lényegében a tagállamok hatáskörébe tartozik. Következésképpen 
Németország szükségletei és tetszése szerint határozhatja meg a jövedelemadóról szóló 
jogszabályait (az adóalapot és az adókulcsot). 

E hatáskör gyakorlása során azonban Németországnak tiszteletben kell tartania az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés szerinti kötelezettségeket. Nem alkalmazhat nemzetiség 
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alapján történő hátrányos megkülönböztetést, és nem alakíthat ki, illetve nem tarthat fenn 
korlátozásokat semelyik más tagállam olyan állampolgáraival szemben, akik az EU-
Szerződésben biztosított szabadságjogaikat gyakorolják. Hasonlóképpen e szabadságjogokat 
indokolatlanul nem korlátozhatja.

A jövedelemadóról szóló német rendelkezések és az uniós jogi szabályozás 
összeegyeztethetősége

Az alábbiakban a vonatkozó német szabályozást, különösen pedig a jövedelemadóról szóló 
törvény (Einkommensteuergesetz, EStG) 1. és 1a. cikkét elemezzük részletesen. Ezen 
elemzésből kitűnik, hogy a német rendelkezések nem ellentétesek az uniós joggal. 

a) Különbségtétel belföldi és külföldi illetőségű személyek között

Ami az adóbelföldi és adókülföldi személyek közötti különbségtételt illeti, a Bíróság állandó 
ítélkezési gyakorlata értelmében „a közvetlen adók tekintetében az egy adott államban 
belföldi, illetve külföldi illetőséggel rendelkező személyek helyzete fő szabály szerint nem 
hasonlítható össze” (lásd a Bíróság C-234/01 sz. Gerritse ügyben hozott ítéletének 43. 
pontját). Ezen elfogadható bánásmódbeli eltérés részletes magyarázatát különösen a Bíróság 
C-279/93 sz. Schumacker ügyben hozott ítéletének 32. és azt követő pontjai tartalmazzák:

„31. Ugyanakkor a közvetlen adók esetében a belföldi, illetve külföldi illetőséggel rendelkező 
személyek helyzete általában nem hasonlítható össze.

32. A külföldi illetőségű személy által valamely állam területén szerzett jövedelem 
leggyakrabban e személy összes jövedelmének – ami főként e személy lakóhelyéhez kötődik –
csak egy részét képezi. Ezenfelül a külföldi illetőségű személy jövedelmeinek, illetve 
személyes, valamint családi körülményeinek összességéből következő teherviselő képessége a 
legkönnyebben ott bírálható el, ahol személyes és vagyoni érdekeinek központja található. Ez 
a hely pedig általában az illető személy állandó lakóhelye. Ezért a nemzetközi adójog, és 
különösen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló mintaegyezménye elismeri, hogy elvileg a lakóhely szerinti államra 
tartozik az adózók általános adóztatása, személyes és családi körülményeikre figyelemmel.

33. A belföldi illetőségű személy helyzete annyiban eltérő, hogy jövedelmének nagyobb része 
rendszerint a lakóhely szerinti tagállamra összpontosul. Ezen túlmenően ez az állam 
általában rendelkezik az adóalany átfogó fizetési képességének megállapításához szükséges 
valamennyi információval, figyelembe véve személyes és családi helyzetét is.

34. Ezért az a tény, hogy a tagállam külföldieknek nem ad meg valamely olyan adóelőnyt, 
amelyet a belföldi illetőségűeknek megad, önmagában nem megkülönböztető, mivel az adózók 
e két kategóriájának helyzete nem összehasonlítható.”

b) A belföldi és a külföldi illetőségű személyek helyzetének összehasonlíthatósága

Ezen ügy alkalmával a Bíróság azon helyzetekre is kitért, amelyekben az adóbelföldi és az 
adókülföldi személy helyzete összehasonlítható („Schumacker-elv”). E tekintetben a Bíróság 
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a Schumacker ügyben úgy vélekedett, hogy „ugyanakkor más a helyzet az alapeljárásban 
szereplőhöz hasonló ügy esetében, amikor is a külföldi illetőségű személy a tartózkodás helye 
szerinti tagállamtól nem részesül jelentős jövedelemben, és adóköteles jövedelmének lényeges 
részét a foglalkoztatás helye szerinti tagállamban szerzi, és így a tartózkodás helye szerinti 
tagállamnak nem áll módjában biztosítani számára a személyes és családi helyzetének 
figyelembevételéből adódó előnyöket. Egy ilyen külföldi illetőségű személy és egy másik, 
hasonló munkavállalói tevékenységet folytató, belföldi illetőségű személy helyzete között nincs 
olyan jellegű objektív különbség, amely indokolná, hogy az adózó személyes és családi 
helyzetének figyelembevétele tekintetében adózási szempontból különbséget tegyenek. 
Amennyiben olyan külföldi illetőségű személyről van szó, aki a tartózkodási helye szerintitől 
eltérő tagállamban szerzi meg jövedelmének lényeges részét és a család bevételének csaknem 
egészét, a hátrányos megkülönböztetés abban áll, hogy a külföldi illetőségű személy személyes 
és családi helyzetét sem a tartózkodás helye, sem pedig a foglalkoztatás helye szerinti 
tagállamban nem veszik figyelembe.”

A Bíróság a C-391/97 sz. Gschwind ügyben pontosabban meghatározta, hogy a „jövedelem 
lényeges része” fogalmat miként kell értelmezni. Megerősítette, hogy a német 
jogszabályokban előírt 90%-os küszöbérték és az a 16 260 eurós (az ügy idején 24 000 
márkás) összeg, amely fölött a belföldi és külföldi illetőségű adózókat azonos elbánásban kell 
részesíteni, az uniós jogszabállyal összhangban áll. Ezzel kapcsolatban leszögezte: „Azáltal 
pedig, hogy a német jogszabály – százalékos, illetve abszolút értékben meghatározott –
jövedelmi küszöbértéket állapít meg a Németországban adóköteles, de a német adózás hatálya 
alá nem tartozó jövedelmekre, kifejezetten tekintetbe veszi azt a lehetőséget, hogy az adózók 
személyes és családi helyzetét megfelelő adóalap esetén a tartózkodás helye szerinti 
tagállamban figyelembe vegyék.”.

c) Minimáljövedelem

A jövedelemadóról szóló német törvény 32b. cikke értelmében a minimáljövedelem célja 
annak biztosítása, hogy a feltétlenül szükséges minimáljövedelem teljes mértékben 
mentesüljön a jövedelemadó alól.  Minthogy a közvetlen adóztatás tekintetében a belföldi és a 
külföldi illetőségű személyek helyzete általában nem összehasonlítható, indokolt ezt az 
adómentes összeget az adóbelföldiek számára fenntartani, mivel a külföldi illetőségű 
személyek feltétlenül szükséges minimáljövedelmét a mindenkori tartózkodás helye szerinti 
államban kell figyelembe venni (részletesebben lásd az Európai Unió Bíróságának a C-234/01 
sz. Gerritse ügyben hozott, 2003. június 12-i ítéletét). 

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy Németország ezt az összeget nem csökkenti azon 
esetekben, amikor a külföldi illetőségű adózó összjövedelmének egészét vagy csaknem 
egészét német forrásból szerzi. Következésképpen a külföldi illetőségű adózók e kategóriája a 
jövedelemadó tekintetében adóügyi szempontból ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a belföldi 
illetőségűek (a jövedelemadóról szóló német törvény 1. cikkének (3) bekezdése). E gyakorlat 
összhangban áll a Bíróság fent említett ítélkezési gyakorlatával.

d) Megosztás („splitting”)

A Bíróság által a Schumacker ügyben és a későbbi ügyekben levont következtetésekből 
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kitűnik, hogy a „Schumacker-elv” esetleges alkalmazásának értékelése során jogilag indokolt 
kizárólag a Németországban dolgozó személy helyzetét figyelembe venni, és ekképpen e 
tekintetben figyelmen kívül hagyni a házastársat, aki Németországban nem dolgozik. 
Németország valójában semmilyen adóügyi kapcsolatban nem áll a házastárssal, mivel az 
semmilyen németországi jövedelemmel nem rendelkezik. Németország tehát az adóztatás 
jelenlegi állása szerint csupán annak a személynek a jövedelmeit és helyzetét köteles 
figyelembe venni, aki Németországban dolgozott. Természetesen amint a német hatóságok 
megállapítják, hogy a korábban Németországban dolgozó és ekként németországi nyugdíjban 
részesülő személyt adóbelföldiként lehet kezelni, e személy a belföldi illetőségű személyek 
jogállásához kapcsolódó valamennyi adókedvezményt igénybe veheti.

Mivel azonban a „Splitting” két személy (a házaspár) közös adózása esetén hagyható jóvá, az 
uniós jognak megfelel, ha Németország második lépésként a házastárs külföldi jövedelmét is 
figyelembe veszi. 

Visszaható hatály 

Nem állja meg a helyét a petíció benyújtójának azon állítása, miszerint a németországi 
nyugdíjban részesülő adókülföldiek németországi adóbevallási kötelezettségét 
visszamenőleges hatállyal állapították meg. A jövedelemadóról szóló német törvény (EStG) 
49. cikk (1) bekezdése 7. pontjának jelenleg hatályos szövegét – amely előírja a fenti 
kötelezettséget – a nyugdíjakról szóló 2004. július 5-i törvény (Alterseinkünftegesetz) 1. 
cikkének (23) bekezdése vezette be, amely 2005. január 1-jén lépett hatályba, és amelyet így a 
2005-ös adóévtől alkalmaznak. E módosított törvényt tehát csak az ezen időpont utáni 
helyzetekre alkalmazták, és visszaható hatálya nem lehetett. Ennek megfelelően elegendő idő 
állt az adózók rendelkezésére, hogy ezen új törvényt megismerjék. E helyzetben az 
„ignorantia legis non excusat” jogi elv teljes mértékben érvényes. 

A Bizottság megérti azoknak az idős személyeknek a problémáit, akiknek idegen országban 
kell adóbevallást benyújtaniuk. Ezen adózási kötelezettségek teljesítése Németországban még 
nehezebb, különösen, ha a bevallás több korábbi évet is érint. E körülmények azonban nem 
mentesítenek a jövedelem Németországban való bevallására és az adó megfizetésére 
vonatkozó jogi kötelezettség alól. Az idős vagy beteg német lakosokra azonos kötelezettségek 
vonatkoznak.

A jövedelmek kétszeres figyelembevétele

a) A Németország és Franciaország közötti, a kettős adóztatásról szóló egyezmény

Semmilyen uniós jogszabály nem írja elő az adózás szerinti tagállamot azon esetekben, 
amikor az adózó adózás szempontjából több tagállamhoz is kapcsolódik. Az adóztatási jogok 
a tagállamok között megkötött, a kettős adóztatásról szóló  kétoldalú egyezményeknek 
megfelelően oszlanak el. Ezen egyezmények alkalmazása és értelmezése önmagában nem 
érinti az uniós jogot.  

A petíció benyújtójának konkrét esetében indokolt lenne elvégezni a részére folyósított 
nyugdíjak értékelését annak megállapítására, hogy a kettős adóztatásról szóló egyezmény 13. 
cikke (8) bekezdésének (a kedvezményezett tartózkodási helye szerinti tagállamban adózó 
magánnyugdíjak) vagy az egyezmény 14. cikke (2) bekezdésének (a szociális biztonsági 
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szervezet által folyósított, a folyósító szervezet államában adózó nyugdíjak) hatálya alá 
tartozik-e. Ezen értékelés az egyes folyósított nyugdíjak minősítésétől függ, és egyéni esetről 
lévén szó, a tagállami hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

b) A már adózott nyugdíjak német adóhatóságok általi újraadóztatása

Az előző bekezdésekben kifejtettek értelmében nem tudjuk megállapítani, hogy Németország 
jogosan vet-e ki adót a már adózott nyugdíjakra, mivel e kérdés megválaszolása az érintett 
nyugdíjak tagállami hatóságok általi minősítésétől függ.

A Németország és Franciaország közötti, a kettős adóztatásról szóló egyezmény 25. cikke az 
egyezménynek nem megfelelő adóztatás elkerülése céljából kölcsönös egyeztetési eljárást ír 
elő. A nyugdíjak Németország és Franciaország általi eltérő minősítése és/vagy kettős 
megadóztatása olyan kérdés, amelyet a Németország és Franciaország között megkötött 
egyezményben előírt kölcsönös egyeztetési eljárás keretében kell rendezni.

Ugyanakkor az uniós jogszabályok értelmében általánosságban véve az, hogy valamely 
tagállam egy adott jövedelemtípusra adót vetett ki, nem akadályozza meg, hogy egy másik 
tagállam – amennyiben arra a következtetésre jut, hogy adóztatási joggal rendelkezik –
ugyane jövedelmekre újból adót vessen ki. 

c) A kettős adóztatás elkerülése 

Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a tagállamok nem kötelesek a kettős adóztatást és a hozzá 
kapcsolódó problémákat elkerülni, noha az feltehetőleg a belső piac megfelelő működésének 
előfeltétele. Az adóztatás egységesítését vagy harmonizálását célzó, uniós szintű intézkedések 
hiányában a tagállamok hatásköre, hogy – különösen a kettős adóztatás elkerülése céljából –
szerződés alapján vagy egyoldalúan megállapítsák az adóztatási hatásköreik megosztásának 
feltételeit (C-336/96 sz. Gilly ügy, 1998. május 12., 24. és 30. pont). A tagállamok e 
hatásköröket a kettős adóztatásról szóló egyezmények megkötésével gyakorolják, amelyeket 
határokon átnyúló helyzetekben illetékes hatóságaik hajtanak végre. Amint azt az Európai 
Bíróság a közelmúltban a C-96/08 sz. Ciba ügyben (2010. április 15-én) hangsúlyozta, „a 
kettős adóztatás… önmagában nem minősül a Szerződés által tiltott korlátozásnak. E 
tekintetben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények arra szolgálnak, hogy 
kiküszöböljék vagy enyhítsék azokat a káros hatásokat, amelyeket az előző pontban 
hivatkozott nemzeti adórendszerek egyidejű fennállása gyakorol a belső piacra.”

Következésképpen a németországi jövedelmek németországi és egyidejűleg franciaországi 
adóztatásából eredő, magasabb mértékű adóztatás ténylegesen nem ellentétes az uniós 
jogszabályokkal. Amint azt feljebb jeleztük, a kettős adóztatás a Franciaország és 
Németország közötti, a kettős adóztatásról szóló egyezménynek köszönhetően mérsékelhető.

Politikai szempontok 

Végezetül hangsúlyozni kell azt is, hogy a Bizottság tudatában van annak, hogy a határokon 
átnyúló helyzetekben gyakran adódnak a petíció benyújtójának problémáihoz hasonlóak,
annak ellenére, hogy léteznek a kettős adóztatásról szóló kétoldalú egyezmények, amelyeknek 
elvileg orvosolniuk kellene ezeket. A Bizottság úgy véli, hogy ezek a problémák a belső piac 
zökkenőmentes működését veszélyeztethetik, ezért jelenleg politikai szintű lépésekkel 
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igyekszik megoldani azokat. Az uniós polgárok előtt álló, határokon átnyúló akadályok 
megszüntetéséről szóló 2010. évi közleményében a Bizottság megvizsgálta, hogy az 
adóhatóságok között az adóztatási jogokkal, a bonyolult igénylési eljárásokkal, a 
kötelezettségekre vonatkozó egyértelmű tájékoztatás hiányával és az adórendszerek 
összeegyeztethetetlenségéből adódó egyéb problémákkal kapcsolatban kialakuló viták milyen 
nehézségeket tudnak okozni az EU azon polgárai számára, akik határokon átnyúló 
tevékenységet végeznek1. Emellett a Bizottság 2011. november 11-én közleményt fogadott el 
az Európai Unión belül a magánszemélyek és a vállalkozások kettős adóztatása elleni 
küzdelmet szolgáló lehetséges eszközökről annak érdekében, hogy értékelje, majd ismertesse 
a lehetséges megoldásokat, például a kötelező döntőbírósági mechanizmust2. 

E közlemény nyomán a Bizottság egy hatásvizsgálat keretében most részletesen megvizsgálja 
majd a tapasztalt problémákat és a lehetséges megoldásokat annak érdekében, hogy 
meghatározza a kettős adóztatás elleni küzdelmet célzó legmegfelelőbb uniós szintű 
intézkedéseket. A hatásvizsgálattal kapcsolatos munkára előkészülve a Bizottság ütemtervet3

készített, hogy általános leírást nyújtson a tervezett fellépésről.

Összegzés

A Bizottság a vonatkozó német jogszabályban nem talált olyan elemet, amely az uniós jog 
megsértésére utalt volna. Következésképpen a petíció benyújtójának problémája kizárólag az 
érintett tagállamok, azaz Németország és Franciaország hatáskörébe tartozik.

Ennélfogva javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy adóügyi helyzetének felmérése céljából 
forduljon a tagállami adóhatóságokhoz. Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy 
németországi nyugdíjai után Németországban vagy Franciaországban kell-e adóznia. 
Amennyiben utánuk Németországban kellene adót fizetni, meg kell győződni arról, hogy a 
petíció benyújtója megfelel-e a „splitting tariff” rendszer alkalmazására vonatkozó 
feltételeknek. Amennyiben adott esetben bebizonyosodna, hogy a németországi nyugdíjak 
utáni adót Franciaországban indokolatlanul fizette be, a francia hatóságokkal kell felvennie a 
kapcsolatot, hogy annak visszatérítését kérje.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


