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1. Bevezetés
Dolgozatom célja az egymással szoros gazdasági kapcsolatban 
álló államok közötti kettős adóztatási egyezmények történeti 
kereteinek vizsgálata. A kettős adóztatás elkerülésére irányuló 
egyezmények ma. a globalizált világgazdaság korában elenged
hetetlenek, és nagy számban léteznek, de a kettős adóztatás 
problémáját máig sem sikerült teljes körűen megoldani. Az első 
egyezmények keletkezésének kérdése veti fel a következő 
kérdést: mikor és milyen körülmények között merült fel először 
a probléma, és hogyan reagáltak erre az államok?

A következőkben igyekszem definiálni a kettős adóztatás 
fogalmát, és megvizsgálni a kettős adóztatás elkerülésére 
született korai egyezmények létrejöttének okait, körül
ményeit és lényeges tartalmi elemeit. Kutatásaim során 
három szövetségi állam, ill. reálunió: a Német Szövetség, 
később Német Császárság, Svájc és az Osztrák-Magyar 
Monarchia gyakorlatát vizsgáltam, mivel ezek az államok tet
tek elsőként intézkedéseket a kettős adóztatás ellen, egyes 
tartományaik szoros gazdasági kapcsolatban álltak, az adójo
gi szuverenitás pedig a tagállamok kezében volt mindhárom 
állam esetében.

A kettős adóztatás kérdésének történeti feldolgozása -  
nemzetközi szinten is -  hiányzik, német nyelvterületen jelen
leg történnek kísérletek ennek pótlására, de az Osztrák-Ma
gyar Monarchia tekintetében különösen kevés szakirodalmi 
forrás áll rendelkezésre.

2. A  kettős adóztatás és a
kettős adóztatási egyezmény fogalma

2.1. A  kettős adóztatás fogalma
A kettős adóztatás problémájának megértéséhez elenged

hetetlen a jelenség definiálása. Herbert Dóm 1920-as évekből 
származó meghatározása máig érvényes -  a régebbi1 és a mo
dem adójogi szakirodalom2 is lényegében ugyanígy határozza 
meg a fogalmat: „Nemzetközi kettős adóztatás (többszörös 
adóztatás) áll fenn, ha több önálló adójogi szuverén (különö
sen több önálló állam) ugyanazt az adóalanyt, ugyanazon adó
tárgy miatt, azonos adózási időszakban, ugyanolyan jellegű

__adóval sújtja.”3
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Ez a meghatározás a jogi értelemben vett kettős adóztatás
ra vonatkozik, amelytől meg kell különböztetni a gazdasági 
jellegű kettős adóztatást, amikor ugyanazt a gazdasági ered
ményt különböző adóalanyoknál adóztatják; ennek leggyako
ribb esete a társasági adóval már terhelt nyereség után kifize
tett osztalék megadóztatása.

Létezik a kettős adóztatásnak nem nemzetközi formája is, 
ha egy államon belül több adóztató létezik -  tipikusan szövet
ségi államokban és államszövetségekben. A kettős adóztatás 
elkerülésére szolgáló intézkedésekre ez utóbbi esetben került 
sor először.

Egyes szerzők a kettős adóztatás meghatározását a köz
vetlen adókra szűkítik, mások kiteijesztik az összes adófajtára 
és a vámokra is.4 A következőkben -  terjedelmi okokból -  
csak a közvetlen adók kérdését fogom vizsgálni, elsősorban a 
jövedelem- és vagyonadókat.

Fontos megjegyezni, hogy a nemzetközi adójog nem kol- 
líziós jog, hanem több párhuzamos adókövetelés konkuren
ciája, amelyek esetleg egymásra való tekintet nélkül 
keletkeznek. Ezt a körülményt az adójog tudománya korán 
felismerte, Thomas Clauss 1888-ban a következőket fogal
mazta meg: „.. .a kettős adóztatás eszerint mindig a különböző 
adótörvények (vagy inkább alkalmazásuk) ellentmondásain 
nyugszik hatályuk tekintetében, és ennek feloldásával szüntet
hető meg.”5

2.2. A  kettős adóztatás megelőzését
szolgáló intézkedések
Bár a kettős adóztatás nem tilos, és az államok nem kötele

sek megelőzni vagy megszűntetni, hosszú idő óta nem vitatott, 
hogy a kettős adóztatás „átok” -  elsősorban gazdasági szem
pontból. Korábban több angol szerző vitatta ezt az álláspontot, 
azzal az érvvel, hogy aki több államban végez gazdasági 
tevékenységet és két államban élvezi annak védelmét, jogosan 
adózik kétszer.6

A kettős adóztatás elleni intézkedések lehetnek egy
oldalúak, bilaterálisak és multilaterálisak, és mindig az 
egyébként meglévő adóztatási jog korlátozását jelentik, az 
egyoldalú rendelkezések esetén önkorlátozást, kettős adóz
tatási egyezmények esetén az adóztatási jog megosztását. A 
kettős adóztatás elkerülésének két alapvető módszere az 
külföldön fizetett adó beszámítása és a külföldi jövedelem 
adójának elengedése.7

A kettős adóztatási egyezmények nemzetközi 
szerződések, amelyek ratifikációval válnak a nemzeti jog
rendszer részévé; korlátozzák a nemzeti adójogi rendel
kezések hatályát, „sablont” képeznek, a nemzeti szabály- 
rendszer egyes rendelkezéseit „kitakarva”, de új adókötele
zettséget nem alapoznak meg.

A kettős adóztatási egyezmények mai formájukban vi
szonylag rövid ideje léteznek; a 19. század második felében 
jöttek létre az elsők, a két világháború között számos további. 
A ma fennálló, több mint 1000 szerződésből álló hálózat a 
második világháború után alakult ki. Ebben az úgynevezett 
modellegyezmények fontos szerepet töltenek be; a legjelen
tősebb az OECD-modellegyezmény,8 de léteznek eltérő mo
dellek is.



3. A  kettős adóztatás 
problémájának felmerülése

Ármin Spitaler szerint a kettős adóztatás ugyanolyan régó
ta létezik, mint az államok és az adók.9 Az ellentétes álláspon
tot képviselők szerint a kettős adóztatás kifejezés csak a mo
dem adórendszerek korában használható;10 ez a modern ér
telemben vett kettős adóztatás kétségkívül a 19. században 
jelent meg.

Már az ókorban is keletkezhetett konfliktus az adóztatási 
jogok között, de az ókori Görögországban például nem volt 
valódi probléma a kettős adóztatás, mivel minden polis csak a 
saját polgárait adóztatta, függetlenül attól, hol végzett 
kereskedelmi tevékenységet, így nem alakulhatott ki 
összeütközés. A gyarmatvárosok esetén" sem, ugyanis az oda 
áttelepült polgárok a gyarmatváros polgáraiként adóztak, 
amíg vissza nem tértek az anyavárosba. A héber jog is tartal
maz rendelkezéseket adójogi viták esetére: rabbinikus dön
tések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A diaszpórában élő 
zsidók számára az adóztatási joggal kapcsolatos problémák -  
miként kell meghatározni a lakhelyet, hogyan számítható be a 
már befizetett adó -  különösen fontosak voltak.12 Később, 
amíg a honosság, illetve az állampolgárság jelentette az adóz
tatás alapját, nem adódott konfliktus -  a kettős állampolgárság 
gyakorlatilag lehetetlen, az országok közti mobilitás pedig 
marginális jelenség volt. Kettős adóztatás a középkorban és a 
kora újkorban akkor lépett fel, ha egy adott terület feletti 
uralom vitatott volt. és két állam követelte az adókat -  
Magyarországon ez történt a 16-17. században a Királyi 
Magyarország és az Oszmán Birodalom határterületein.

A kettős adóztatás problémája a 19. század második fe
lében került a pénzügytudomány és a gyakorlati szakemberek, 
elsősorban a jogászok látókörébe, ennek több. a kor társadal
mi és gazdasági átalakulásaiban gyökerező oka volt. Az egyik 
döntő körülmény a modern adóztató állam kialakulása, bár 
ebben a korszakban a jelenség még csak kezdeti szakaszában 
járt. A különböző okok -  bár nem különíthetők el élesen -  a 
következőkben foglalhatók össze.

3.1. A  modem adórendszer kialakulása
Valószínűleg a modern adórendszerek és a megváltozott 

adóztatási gyakorlat játszotta a legnagyobb szerepet a modern 
értelemben vett kettős adóztatás kialakulásában. Ameddig 
objektív vagy tételes adók13 jelentették az adórendszer alapját, 
nem alakulhatott ki kettős adóztatás. Ezek az adók konkrét 
tárgyhoz vagy gazdasági tényhez kötődtek, nem az elért 
pénzügyi eredményhez vagy jövedelemhez, és nem befolyá
solták azokat személyes körülmények.

A mezőgazdasággal foglalkozók gyakran természetben 
fizettek adót. vagy adójuk a terméstől függetlenül előre 
meghatározott összeg volt, a művelt földterület nagyságához 
igazodva. Ehhez gyakran fejadórendszer is járult, általában 
nem személyenként, hanem családonként vagy háztartá
sonként (portális adók). Ennek első példája a Diocletianus 
császár által Kr. u. 287-ben bevezetett iugatio-capitatio rend
szere volt. Később egész Európában, a feudalizmus idején, 
majd a jobbágyság eltörlése után is a mezőgazdasági 
népességet -  ami a legtöbb európai országban a 19. századig

a népesség 80-90%-át tette ki -  hasonló elvek szerint adóztat
ták. Nem a jövedelmet adóztatták, hanem a használt föld
területet, később a tulajdont. Ez egyértelmű kötődési pontot 
jelentett valamely ország adórendszeréhez, s gyakorlatilag 
nem jöhetett létre kettős adóztatás.

Az ipari és kereskedelmi tevékenységet is hasonló, egysze
rűen meghatározható objektív kritériumok alapján adóztatták, 
például az alkalmazottak száma vagy kereskedőknél az üzlet 
alapterülete szerint. A fejletlenebb régiókban. így Kelet-Eu- 
rópában a 20. századig jelentős szerepet játszottak a vagyon
adók és a közvetett adók -  luxus- és fogyasztási adók (mai ér
telemben vett forgalmi adó még nem létezett ekkor).

Ez az adóztatási modell objektív szempontokon alapult -  
ilyen lehetett a termőföld, a tulajdon vagy a vállalkozás - , IJ és 
nem gazdasági eredményen, így relatíve kevés igazgatási fela
dattal járt. A kivetési időszak általában több év volt. az adóz
tatás több évig a megállapított adólista alapján történt.

A közigazgatás fejlődésével, az iparosodás következtében 
a foglalkoztatási szerkezet átalakulásával jelentek meg a jö
vedelemadók -  először Angliában az income tax, amelyet 
több kísérlet után, a napóleoni háborúk idején. 1799-ben 
vezettek be először,b majd 1842-ben újra.16 A többi európai 
ország később követte a példát: Poroszország 1891-ben, 
Franciaország 1914-ben.17 Ezt megelőzően számos helyen 
adóosztályos rendszert vezettek be, például Poroszországban, 
1820-ban.18

Jövedelemadóval vagy -  akkori szóval élve -  kereseti adó
val először a hivatalnokokat és más állami alkalmazottakat 
sújtották, elsősorban azért, mert esetükben egyszerű volt az 
adó kivetése, másrészt ezek a rétegek terhelhetők voltak, és a 
korábbi tételes adók kevésbé érintették őket. A ma uralkodó 
adóelőleg-rendszert először csak az állami alkalmazottak 
esetén tudták bevezetni, mert a többi munkaadó tiltakozott az 
ellen, hogy munkavállalói béréből adót vonjon le.19 A vál
lalkozások adóztatása is új alapokra került, a ténylegesen elért 
nyereséget adóztatták egyénileg megállapított adóalap után. 
Mind a bevétel, mind a jövedelem sokkal „mozgékonyabb”, 
mint a tényleges vagyon -  egy személy rendelkezhet 
jövedelemmel több különböző országban, a gazdasági társasá
gok esetén ez még gyakoribb.

3.2. A  világjövedelem elvének bevezetése
-  a korlátlan és korlátozott adókötelezettség
konfliktusa
Egy állam nemzetközi adójogának alapvető kérdése az 

adóztatás alapelvének megválasztása. Erre több lehetőség 
kínálkozik: az állampolgárság, a lakóhely vagy más területi 
kötődés (illetőség) és a gazdasági kötődés.20 Ha minden állam 
egy és azonos alapelv szerint adóztatna, nem jöhetne létre ket
tős adóztatás -  eltekintve a kettős állampolgárság és a kettős 
lakóhely esetétől (ez utóbbi a gyakorlatban akkor képzelhető 
el. ha két ország lakhely-meghatározása ütközik egymással).
A pénzügytudományi szakirodalomban a 19. század végén és 
a 20. század elején élénk vita bontakozott ki arról, melyik 
alapelv a legalkalmasabb és a legigazságosabb. A legtöbb 
állam vegyes rendszert alkalmaz, több alapelvet kombinálva. 
Franciaország sokáig kivételt jelentett, mert kizárólag területi 
alapon adóztatott.21 Ennek megfelelően Franciaország a két- _



Jog
tős adóztatás problémájával nem foglalkozott, ami persze nem 
jelentette azt. hogy nem jöhettek létre kettős adóztatási esetek, 
ha a másik érintett állam az adott gazdasági folyamatot nem 
területi alapon adóztatta.

A problémát először nem a nemzetközi, hanem Svájcban a 
kantonok közötti kettős adóztatás -  konkrétan az osztalék
adóztatás -  során ismerték fel.22 A legtöbb kanton lakosainak 
teljes jövedelmét megadóztatta, és forrásadót vetett ki a kifi
zetett osztalékokra, azon az alapon, hogy saját területén tör
tént a jövedelemszerzés. Még ha dogmatikailag nem is tisz
tázták, létrejött a kettős adóztatási egyezmények szempont
jából máig döntő két kategória, a korlátlan és a korlátozott 
adókötelezettség, előbbi az állampolgársághoz vagy a lakó
helyhez kötődően, utóbbi a területi elv alapján. A világjöve
delem elvének bevezetésével, amelynek értelmében az álla
mok saját polgáraik (később a területükön lakhellyel rendel
kezők) teljes jövedelmét adóztatták, létrejött a forrás és az 
illetőség szerinti adóztatás máig fennálló konfliktusa.

3.3. A z  adókulcsok emelkedése
Az adókulcsok emelése természetesen önmagában nem 

okozott kettős adóztatást, viszont érzékelhetővé tette a fennál
ló problémákat. Az adókulcsok a legtöbb európai országban 
az elmúlt 100-120 évben megtízszereződtek; a 19. század 
végén az 5%23 körüli adókulcsot nagyon magasnak tartották. 
A tételes adók esetén természetesen nem állapítanak meg 
adókulcsot, de a valós terhelés a mai becslések szerint a nye
reség töredékét tette ki.

Kettős adóztatás esetén az adóterhet az érintettek elvisel
hetetlenül magasnak érezték, és a kor közgazdászai ezen az 
állásponton voltak, ez segítette a kettős adóztatás elleni intéz
kedéseket szorgalmazó kezdeményezések létrejöttét.

3.4. Szoros gazdasági kapcsolatok
Az eddig ismertetett okok az adórendszer belső logikáján 

alapultak, gazdasági összefonódás nélkül azonban nem jön 
létre kettős adóztatás, mivel az mindig a határokon átnyúló 
gazdasági tevékenységet feltételez. Ezért nem volt a középkor 
és a kora újkor során valódi kettős adóztatás, a népesség nagy 
része nem volt mozgékony, születési helye közelében élte le 
egész életét. A kereskedők -  a kor egyetlen valóban sokat 
mozgó népessége -  saját jogát használta, privilégiumai alap
ján egy összegben adózott lakhelye szerint, jogai és köte
lezettségei személyéhez, és nem aktuális tartózkodási helyé
hez voltak kötve.

A határokon átnyúló gazdasági tevékenység a 19. század
ban néhány nagyobb vállalkozásra volt jellemző,24 ezek főleg 
bankok, biztosítók, vasút- és hajózási társaságok, a század 
végén növekvő számban ipari és bányászati cégek voltak. 
Magánszemélyek kevésbé voltak érintettek az országok 
közötti gazdasági kapcsolatokban, az államszövetségek és 
szövetségi államok polgárai azonban gyakran végeztek gaz
dasági tevékenységet vagy rendelkeztek ingatlantulajdonnal 
egy másik tagállam területén, és váltak érintetté a kettős adóz
tatás problémájában. Természetesen ez csak akkor követ
kezhetett be, ha a szövetség területén a szabad letelepedést 
törvény biztosította -  a Német Császárságban, Svájcban és az

__Osztrák-Magyar Monarchiában ez adott volt.
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A határon átnyúló gazdasági tevékenység a gyakorlatban 
elengedhetetlen feltétele a kettős adóztatásnak -  e nélkül nem 
jöhet létre, akármilyen nagy átfedések vannak is a két ország 
(elvi) adóztatási jogosultsága között.

4. A  kettős adóztatás elkerülését szolgáló
első egyezmények
írásom középpontjában a kettős adóztatás elkerülését célzó 

első három történeti példa áll, nem nemzetközi kettős adóz
tatásról. hanem egy szövetségi államon belül létező több 
független adóztatóról. A nemzetközi kettős adóztatási 
egyezmények érintik az adott ország pénzügyi és adójogi szu
verenitását, emiatt sokkal nehezebben jönnek létre, viszont a 
szövetségi államokban sokkal egyszerűbben létrejöhetnek.23

A három általam vizsgált szövetségi állam, az Osztrák- 
Magyar Monarchia, Svájc és az Eszaknémet Szövetség, 
később Német Császárság volt az első, ahol felismerték és 
kezelni próbálták a problémát. Később ezek az államok az 
államközi egyezményeknél is úttörő szerepet játszottak, mert 
jelentős tapasztalattal rendelkeztek ezen a téren.

Első pillantásra meglepő, hogy pont ez a három állam ját
szott úttörő szerepet. A Monarchia gazdaságilag egyenlőtlenül 
fejlett agrárállam volt, Svájc viszonylag kicsi, és a 19. század 
közepén még nem rendelkezett a maihoz fogható gazdasági 
erővel és nemzetközi jelentőséggel, 1870 körül a Német 
Birodalom is a gazdasági áttörés előtt állt. Ugyanakkor fel
tűnő, hogy a Brit Birodalom semmilyen aktivitást nem muta
tott26 -  pedig egyes domíniumai már rendelkeztek önálló 
adójogi joghatósággal és saját adótörvényekkel (beleértve a 
jövedelemadókat is), a gyarmatok pedig élénk gazdasági kap
csolatot tartottak fenn az anyaországgal, a Royal Colonial 
Institute erőfeszítései mégis eredménytelenek maradtak.

A problémához való eltérő hozzáállás nem magyarázható 
gazdasági okokkal, csak a közgazdászok eltérő álláspontjával. 
A brit kormány -  és a legtöbb brit szakértő -  úgy gondolta, 
hogy a kettős adóztatás nem leküzdendő, sőt, egyáltalán nem 
is probléma. A kettős adóztatást marginális jelenségnek, 
illetve a különleges körülmények miatt indokoltnak tartották. 
„Aki különleges helyzetekbe merészkedik, pl. külföldön tulaj
don szerzésével és hasonlókkal, annak a különleges adóztatást 
is viselnie kell."27

A három úttörő szerepet betöltő államban is -  a különböző 
történelmi, társadalmi, gazdasági és politikai háttér miatt -  
eltértek a problémák és a megoldások. A következőkben a 
három különböző fejlődési utat szeretném bemutatni.

4.1. A z  Osztrák-Magyar Monarchia
A Monarchia a kettős adóztatás problémájával csak a 

kiegyezés után szembesült, a korábban egységes kormányza- 
tú állam két részre oszlott; a Monarchia, mint állam és a 
nemzetközi jog alanya fennmaradt, a két országrészt reálunió 
kötötte össze. Pénzügyi tekintetben, a két közös ügy és a régi 
osztrák államadósság finanszírozásán kívül, Magyarország és 
az osztrák korona országai önállóak voltak, önálló adójogi 
joghatósággal, adóügyi igazgatással és adórendszerrel. A 
közös pénzügyminiszter helyzete különleges volt; a másik két 
közös ügy a Pragmatica Sanctióból következett, a közös



Jog
pénzügyminisztérium felállítását praktikus megfontolások 
vezették, s adóügyekben nem rendelkezett hatáskörrel. Fela
data a közös költségvetés végrehajtása volt, illetve kezelte a 
régi államadósságot (amely csak közös érdekű ügy volt), és 
felelős volt a közös valuta, a Korona kibocsátásáért. Az adójo
gi szuverenitás a két ország kezében volt, a közös ügyek és 
minisztériumok költségeit nem közvetlen közös adóból, 
hanem a két költségvetésbe foglalt hozzájárulásból fedezték.28

Ezzel érdekes és ritka szituáció állt elő: a korábbi egységes 
pénzügyi szuverenitás kettéhasadt, két adójogi szuverén, ezzel 
két adójogosult lépett a helyére. Korábban a pénzügyminiszter 
jelentette az egyetlen központi adójogi szuverenitást (egyes 
területi egységek és a települések korábban is rendelkeztek 
adóztatási joggal) -  ez vált ketté. A két pénzügyminiszter 
egymástól teljesen független volt. saját parlamentjének 
felelős, a közös pénzügyminiszter szintén független volt a két 
ország pénzügyminiszterétől, de közjogilag nem fölérendelt 
helyzetben, tevékenységét a delegációk ellenőrizték. 
Adóügyekről az ún. gazdasági kiegyezés egyetlen ren
delkezést tartalmazott, a közvetett adók tekintetében konzultá
ciót irányzott elő, hogy az országok törvényhozásai ne 
csökkentsék saját adótörvényeikkel a másik ország bevételeit.

4.1.1. Az első két adóegyezmény
Rögtön az 1867. évi kiegyezés után elengedhetetlen volt 

bizonyos adóbevételek megosztásáról rendelkezni. Ennek 
keretében két egyezmény jött létre, amelyeket a két pénzügy- 
miniszter kötött, és 1868. január 1-jétől (egyes esetekben 
1869. január 1-jétől) kellett alkalmazni őket. Magyarországon 
a két egyezményt 1870:17. és 1873:13. törvénycikként cikke- 
lyezték be. Egyik egyezmény sem a kiegyezés évében jött 
létre, és visszamenőleg is alkalmazni kellett őket, de ez nem 
okozott problémát, mert -  ahogy a következőkben látni fogjuk 
-  csak az adóbevételek felosztását rendezték, az érintett 
magánfelek számára sem jogokat, sem kötelezettséget nem 
állapítottak meg.

Az első egyezmény 1869/70-ből29 származik; elsőként az 
Osztrák Vaspálya Társaság adóztatását szabályozta, amelynek 
több vasútvonalra volt koncessziója. Az adó felosztása során 
a területi elvet vették figyelembe, az osztrák területen fekvő 
pályák jövedelmét Ausztriában, a Magyarországon fekvőkét 
Magyarországon adóztatták -  a határon átmenő vonalak 
esetén a forgalommal arányosítva.

A bankokra és biztosítóintézetekre vonatkozó rész a fiók
intézetek (fióktelepek) elkülönített adózását írta elő -  a tár
saság székhelyén ezeket a jövedelmeket mentesítették az adó 
alól. Az adóalapot a székhely országának adótörvényei szerint 
kellett megállapítani, de a fióktelep esetén az ott érvényes 
adókulcsot kellett alkalmazni.

Ipari vállalkozásokra -  az egyezmény szövege szerint gyá
rakra és gyárminőségű vállalatokra -  hasonló szabályok vo
natkoznak, de mivel Magyarország tételesen adóztatta ezeket, 
az egyezmény szerint az országnak joga volt saját területén 
fekvő gyárat és raktárt saját törvényei szerint adóztatni.

A második egyezményt 1871. március 28-án kötötték, és 
egy speciális esetet, az Első Dunagőzhajózási Társaság adóz
tatását rendezte, a vasúttársaságnál ismertetett módszer 
szerint.

Ez a két rövid egyezmény -  a hosszabb első is csak 12 sza
kaszból áll -  nem hasonlítható a mai kettős adóztatási 
egyezményekhez. Csak bizonyos gazdasági társaságok adóz
tatásra vonatkozik, magánszemélyekre egyáltalán nem, mert a 
jövedelemadóztatást még egyik ország sem vezette be, 
kizárólag egyes gazdasági társaságok adóztak a tényleges 
nyereség szerint. A két egyezmény korlátozott hatályát egy
részt a fejletlen adórendszer magyarázza, különösen Ma
gyarország esetén, másrészt az 1870-es években csak néhány 
vállalat tevékenykedett mindkét országban.

4.1.2. A z  1907-es kettős
adóztatási egyezmény
Átfogó egyezményt a két ország csak majdnem 30 évvel 

később kötött, addigra a gazdasági jelentősen fejlődött, első
sorban Magyarországon. A belső határon átnyúló gazdasági 
tevékenység fokozódott, Magyarországon is megkezdődött az 
iparosodás.

Ausztria a 20. század elejére már jelentős tapasztala
tokkal rendelkezett a kettős adóztatási egyezmények terén, a 
Poroszországgal 1899-ben kötött szerződést számos másik 
követte, a Német Birodalom más tagállamaival: 1901-ben 
Liechtensteinnel, 1903-ban Szászországgal és ugyanabban 
az évben Bajorországgal.30 Ezeket az egyezményeket a szak- 
irodalom egy része tévesen értelmezi, gyakran állítják, hogy 
Magyarország is úttörő szerepet töltött be a kettős adóztatás 
leküzdésében. A szerződéseket valóban az Osztrák-Magyar 
Monarchia kötötte, mert nemzetközi jogi jogalanyisággal és 
külügyi apparátussal csak a közös államalakulat rendelke
zett. és a közös külügyminiszternek állt jogában nemzetközi 
szerződéseket előkészíteni és aláírni (a királyon kívül). Az 
egyezmények területi hatálya viszont a Birodalmi Tanácsban 
képviselt országokra korlátozódott. Általában is sok fél
reértésre ad okot az a körülmény, hogy Ausztria és Magyar- 
ország adóügyekben teljesen függetlenek voltak, az egyéb
ként a letelepedés szabadságával kölcsönösen rendelkező 
állampolgárok adójogi szempontból külföldinek számítot
tak.

Magyarország tekintetében az adórendszer jelentette a leg
nagyobb nehézséget, amely még mindig a tételes adóztatáson 
alapult.31 Ennek oka a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
igen magas, 65-70%-os aránya volt, sok mezőgazdasági 
munkást, elsősorban az idénymunkásokat természetben fi
zették. Ausztria ezzel szemben 1906-ban alapvető reformot 
hajtott végre adórendszerén, de a gazdasági szerkezet -  az 
iparosodottság alacsony foka -  miatt a jövedelemadóztatást 
nem minden területen lehetett bevezetni,32 a reform nem volt 
olyan széleskörű, mint Poroszországban 1891-ben. Magyar- 
országon a jövedelemadót 1909-ben vetették be szélesebb 
körben, addig -  a már nem korszerű -  tételes adóztatás volt 
hatályban.33

Az egyezmény sokkal tágabb tárgyi hatályú, mint a két 
korábbi, címében „a kétszeres megadóztatások elkerülését” 
jelöli meg célként, de a mai egyezményekhez nem hason
lítható, és az osztrák fél által más államokkal kötött 
egyezményeknél is szűkebb hatályú. A közvetlen adókról 
szóló egyezménnyel egy időben az ingó vagyon adóztatásáról 
is létrejött egy egyezmény, majd 1908 júniusában a szerződés
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hatályát kiterjesztették az annektált Boszniára és Hercego
vinára. A két pénzügyminiszter a szerződést Budapesten.
1907. október 8-án írta alá, majd mindkét ország ratifikálta, s
1908. január 1-jén lépett hatályba. Magyarországon az 
1908:14. törvénycikk. Ausztriában az 1907. december 30-i 
törvény (Reichsgesetzblatt Nr. 278) hirdette ki. Az egyez
mény a kereskedelmi- és vámunió meghosszabbításáról való 
tárgyalások során jött létre, a Birodalmi Tanácsban képviselt 
államokban egy törvényben is hirdették ki. Ez a körülmény 
rámutat, hogy a kettős adóztatást nem önálló problémaként, 
hanem az általános gazdasági kapcsolatok egy részterülete
ként kezelték.

Az egyezmény első része a hajózási társaságok ügyeit sza
bályozza. és a forrásadóztatás alapelvét követi; az Ausztriában 
elért bevételek után Ausztriában, a Magyarországon elértek 
után Magyarországon kellett adózni, függetlenül a társaság 
székhelyétől. Az adóbevallást a székhely szerint illetékes 
adóhivatalba kellett benyújtani, de a bevételeket azok meg
szerzésének helye szerint külön kellett feltüntetni a két or
szágra vonatkozóan. Az adóztatásra jogosult állam saját 
jogszabályai alapján állapította meg a fizetendő adót.

A második rész egyéb gazdasági társaságokra vonatkozik, 
amelyek mindkét országban tevékenykedtek. A fiók
telepeket a fióktelep székhelyének országában adóztatták, az 
ország hasonló jellegű társaságaira vonatkozó adókulcs 
alapján -  a 8. § szerint az adó nem lehet a hasonló belföldi 
társaságokra kivetettnél magasabb. Azok a társaságok, ame
lyek fióktelep nélkül tevékenykedtek a másik országban is, 
kizárólag székhelyükön adóztak -  ez kivételt jelentett a for
rásadóztatás alól. Az egyik országban már adóztatott 
jövedelmet a másik ország mentesítette az adókötelezettség 
alól. A két ország eltérő jogszabályai miatt az egyezmény
10. szakasza részletesen meghatározza a fióktelep fogalmát. 
Az árusítóhelyeket és a raktárakat mindenképpen annak kel
lett tekinteni, fontos szempont volt, hogy a fióktelepen a tár
saság alkalmazottai dolgoztak-e. Önálló ügynökök és 
kereskedelmi képviselők tevékenysége nem számított fiók
telepnek, ahogy áruk szállítása vagy szolgáltatások nyújtása 
sem, ha hiányzott a tartós megtelepedés.

A 12. § a biztosítók és bankok adóztatását rendezi, a be
vételek és a nyereség kimutatására szolgáló, helyenként bo
nyolult szabályokkal, egyben vitás esetekben konzultációt irá
nyoz elő a két pénzügyminiszter között, A bankok és biztosí
tóintézetek esetén alapelv, hogy a fióktelepek, amelyek az 
adott ország cégjegyzékében szerepelnek, abban az államban 
adóztak, az anyavállalattól elkülönítve.

Az egyezmény szabályozta a kölcsönös jog- és végrehaj
tási segélyt, és rögzítette a hátrányos megkülönböztetés tilal
mát a másik országból származó adózók esetén.

A harmadik rész a magánszemélyek kettős adóztatásának 
problémájával foglalkozik, ebben elsősorban a közös minisz
tériumok köztisztviselői, a császári és királyi udvarban, a kö
zös számvevőszéknél, a közös hadseregben és haditenge
részetnél szolgálatban állók voltak érintettek. Csak abban az 
országban voltak adókötelesek, ahol szolgálatukat teljesítet
ték, a másik országból származó esetleges jövedelmeik 
mentesek voltak az adó alól. A zsoldok, fizetések és nyugdí
jak abban az államban voltak adókötelesek, amely állam a 

„kifizetést teljesítette.
48

Az egyezmény csak egyes részterületeket szabályozott, de 
a gazdaság adott fejlettségi szintjén ezek az esetek voltak rele
vánsak. Tartalmazott egyes, máig alapvető rendelkezéseket, 
így a megkülönböztetés tilalmát és a forrásadóztatás alapelvét 
követte -  a székhely országa ezeket a jövedelmeket men
tesítette az adó alól. Ez Magyarország számára volt kedve
zőbb. mivel számos gazdasági társaság osztrák cégek fióktele
peként jött létre.

Az egyezmény -  bár a maiakkal nem hasonlítható össze -  
a kettős adóztatási egyezmények fejlődésének fontos 
állomása, elsősorban azért, mert a problémát korán felismer
ték és kezelni próbálták. A Monarchia szétesése után utódál
lamai továbbra is aktívak maradtak ezen a téren, és sok ilyen 
tárgyú szerződést kötöttek. Magyarország az 1920-as évek
ben. a feszült külpolitikai helyzet ellenére, a kisantant vala
mennyi államával tárgyalt, és szomszédjaival sorban adóe
gyezményeket kötött -  elsőként Csehországgal, 1924-ben. 
Ausztria továbbra is úttörő szerepet játszott, mind az elmélet
ben és a tudományban, mind a gyakorlatban. 1922-ben 
Olaszország és a Monarchia utódállamai: Ausztria, Ma
gyarország, Jugoszlávia és Románia multilaterális egyez
ményt kötöttek, de azt végül csak Ausztria és Olaszország ra
tifikálta.:u A Népszövetség kettős adóztatással kapcsolatban 
végzett munkájában is részt vettek osztrák szakértők.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a kettős adóztatás 
problémája nem a megszokott módon jött létre, hanem a 
pénzügyi szuverenitás kettéválásával -  a közjogi változások 
következtében. Az alacsony szintű gazdasági fejlettség miatt 
azonban a probléma csak néhány, mindkét országrészben 
tevékenykedő vállalkozás esetén jelentkezett, amit az egyez
mények sikeresen orvosoltak.

4.2. Északnémet Szövetség
-  Német Császárság
A német területeken az egységes gazdasági tér kialakulása 

1833-ban, a Német Vámegyesület megalakulásával kez
dődött. amelyhez fokozatosan az összes jelentős német állam 
csatlakozott. A porosz-osztrák háborút követően, 1866-ban 
megalakult az Északnémet Szövetség, először katonai szövet
ségként. majd 1867. április 16-án kiadott alkotmányával 
föderatív szövetségi állammá alakult, 22, részben igen kicsi 
tagállammal. Alkotmányát 1871-ben a Német Császárság 
alkotmányának ismerték el, miután 1870-ben a délnémet álla
mok is csatlakoztak a szövetséghez.

Adójogi szempontból a legfontosabb kérdés az adójogi 
joghatóság; a birodalmi alkotmány értelmében ez kizáró
lagosan a tagállamok kezében volt, amelyek ebben a tekin
tetben szuverén módon dönthettek.35 25 szövetségi állam 
létezett (továbbá Elzász-Lotaringia) saját adótörvényekkel. 
Ezek egységes vámterületet képeztek, és 1867. november I- 
jétől a költözés szabadságát biztosító törvény garantálta 
minden német polgár számára a mozgás és letelepedés 
szabadságát; ez a lépés felerősítette a lakosság mobilitását. 
Az 1868. június 21-ei vállalkozási rendtartás ezt erősítette 
azzal, hogy a vállalkozáshoz való jogot a szövetség egész 
területén, minden állampolgár számára jelentősen kiter
jesztette.36
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történeti szemle V__J

4.2.1. A porosz-szász egyezmény
A kettős adóztatás leküzdését szolgáló első kezdeményezés 

meglepő módon nem gyárosok vagy kereskedők, hanem 
Szászországban lakó, de porosz állampolgárságú és ott ingat
lantulajdonnal rendelkező földbirtokosok részéről érkezett. 
Az Északnémet Szövetség alkotmányával ellentétesnek tartot
ták. hogy mindkét államban adóztatják őket. és a belföldiként 
való kezelés alapelvére hivatkoztak, amely az szövetség ösz- 
szes állampolgárára vonatkozott.37 A birtokosok Poroszor
szágban föld- és jövedelemadót fizettek, majd a már egyszer 
adóztatott jövedelmet Szászország is adóval terhelte.'8 
Petíciójuk a szabad költözésről szóló törvény tárgyalásával 
egy időben született, de a törvényt kidolgozó bizottság -  
jogtechnikai nehézségekre hivatkozva -  elutasította, és szer
ződéses megoldást javasolt. A szabad költözésről szóló tör
vény I. szakasza ugyanakkor megtiltotta a letelepedési jog 
bármely hátrányos feltételekhez kötését.39 1868 elején továb
bi petíció érkezett -  ezúttal munkásoktól, akik ingázókként 
mind Poroszországban, mind Szászországban adókötelezett
ség alá estek -, a letelepedés szabadságára azonban nem 
hivatkozhattak, mert ugyan szász területen dolgoztak, de vál
tozatlanul Poroszországban laktak.

További petíciókat is továbbítottak a Reichstagnak és a 
szövetségi tanácsnak, amelyek válasz nélkül maradtak, tekin
tettel a Szászország és Poroszország között már folyó tár
gyalásokra. Hosszas viták után. 1869. április 16-án kötötték 
meg -  mai ismereteink szerint -  a világ első kettős adóztatási 
egyezményét. Az egyezmény alapelve a Reichstag jelentés
tevője szerint: „Adóztatás abban az országban, amelynek az 
adókötelezett alattvalója, kivételesen a .dogozó osztályok' 
számára a lakhelyen való adóztatás.”40

Az alapelv az állampolgárság szerinti adóztatás volt, a 
lakhely országa csak akkor rendelkezett adóztatási joggal, ha 
az adókötelezett legalább öt éve rendelkezett ott lakhellyel. 
Kivételt képeztek a 4. szakasz szerint az „iparosinasok, 
munkások és szolgák”. A kettős állampolgárokat mindkét 
ország adóztathatta. Az adóztatási jog alapja még nem a lak
hely, hanem az állampolgárság volt. A gazdasági tevé
kenységet és a földtulajdont csak a forrásország adóztathatta.

Bár a 8. § szerint a szerződés az Északnémet Szövetség 
valamennyi állama számára nyitva állt aláírásra, az 
egyezmény valószínűleg nem csak a legrégebbi, hanem a 
legrövidebb hatályú kettős adóztatási egyezmény is, mivel 
1870 márciusában a Reichstag elé terjesztették a kettős adóz
tatás elleni törvényt.

4.2.2 . A z  1870-es kettős adóztatási törvény
A javaslatot a kancellár a következőkkel indokolta: 

„Miután a 1867. november 21-ei, a költözés szabadságáról 
szóló törvény a tartózkodási és letelepedési jogot, az 1869. 
június 21-ei vállalkozási rendtartás pedig a gazdasági 
tevékenységhez való jogot a szövetség egész területére kiter
jesztette, szükséges, és az alkotmányba, valamint a szövetségi 
törvényekbe foglaltakból következik, hogy azokat az akadá
lyokat, amelyeket a meglévő kettős adóztatás ezen elvek meg
valósításával szemben állít, kiküszöböljük.”41

Ha az évszámokat nem nézzük, úgy tűnik, az Európai 
Bizottság egy javaslatának indoklását látjuk; az Északnémet

Szövetség helyzete erősen emlékeztet az Európai Unió mai 
problémáira. Adott volt egy egységes gazdasági térség, vámu
nióval. törvényileg garantált mozgási és letelepedési szabad
sággal. 22. később 25 különböző adórendszerrel. Ez utóbbi 
körülmény erősen korlátozta a gazdasági tevékenységet: mind 
a földbirtokosok, mind a vállalkozók, később a munkások is 
egyre nagyobb mértékben éltek a letelepedés szabadságával.

Természetesen a két helyzet között jelentős különbségek is 
vannak, a legtöbb német állam nem rendelkezett modem adó
rendszerrel. Ez egy -  ma már meghaladott -  problémát je
lentett. a legtöbb állam jogi kötődés (tehát állampolgárság) 
alapján adóztatott, általában teljes terjedelemben, a világjö
vedelmet.

A javaslatot a szövetségi tanács 1870. március 31-én. majd 
harmadik olvasatban májusban a Reichstag is elfogadta, s 
1870. május 13-án, az Északnémet Szövetség egyik utolsó 
törvényeként ki is hirdették. 1871. január 1-jén hatályba 
lépett, április 16-án birodalmi törvénynek ismerték el.42 A 
végrehajtásért a tagállamok voltak felelősek, saját jogrend
jüket és igazgatási gyakorlatukat összhangba kellett hozniuk a 
kettős adóztatási törvénnyel. Az egységes értelmezés érde
kében a szövetségi tanácsnak joga volt a helyes értelmezésről 
és a tartományi törvények hiányosságairól tárgyalni.43 A ket
tős adóztatási törvény viszonylag rövid, összesen hat szakasz
ból áll, kizárólag alapkérdéseket szabályoz, nem ad definí
ciókat, széles teret hagyva a jogértelmezésnek. Emiatt a tar
tományi bíróságoknak gyakran kellett állást foglalniuk a ket
tős adóztatási törvénnyel kapcsolatban, s a bírósági gyakorlat 
munkált ki és töltött meg tartalommal fontos kategóriákat -  
így a lakóhely és a vállalkozás fogalmát.

A törvény az adóztatási jogosultság megosztását szabá
lyozta és a porosz-szász egyezményhez képest jelentős újítást 
tartalmazott, a jogi helyett a gazdasági kötődés meghatározó 
az adóztatás szempontjából. A I. § szerint az Északnémet 
Szövetség minden állampolgárát csak abban a tagállamban 
lehetett közvetlen adónak alávetni, ahol lakhelye volt. De mi
vel csak az abban az államban elért jövedelmet lehetett adóz
tatni, ez nem a lakhely, hanem a gazdasági kötődés alapelvét 
jelenti.44 Nem a világjövedelmet adóztatták, mert a 3. § szerint 
a vállalkozási tevékenységet és a földtulajdont kizárólag 
abban az államban lehetett adóztatni, ahol a tevékenységet 
végezték vagy a földterület feküdt. További lényeges újítás 
volt, hogy a tételes adók mellett a jövedelemadók is ez alá a 
rendelkezés alá estek; ez a fent leírt szabály miatt azt jelen
tette, hogy a jövedelem esetleg jelentős része nem a lakhely 
országa számára jutott.45 Vállalkozásnak csak a saját vállal
kozást tekintették,46 a munkajövedelem és a tőkejövedelmek 
csak a jövedelem élvezőjének lakhelye szerinti országban 
adóztak. Elsősorban gazdasági társaságok esetében vitás volt, 
ki tekinthető vállalkozónak,47 a 3. § értelmében az osztalék 
nem vállalkozói jövedelem volt, hanem a rendelkezésre bo
csátott tőke hozama.48 Ennek oka, hogy a részvénytársaság, 
mint önálló jogalany végzi a tevékenységet, és először a maga 
számára szerzi a bevételt.49 A vállalkozás fogalmának 
meghatározása a gyakorlatban nehézséget okozott, valamint a 
vállalkozási tevékenység helyét sem lehetett mindig egyér
telműen meghatározni -  a Reichstag tárgyalásai során a kér
dést egyszerűen válaszolták meg: „Bárhol, ahol a vállalkozási 
tevékenységet ténylegesen végzik.” Ezzel egyes cégek több-
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szőrös megadóztatása nem volt kizárt, ha több államban is 
tevékenykedtek, de az adózás csak az adott államban elért 
nyereségre korlátozódott, ezt viszont egyes tagállami 
adótörvények eltérően értelmezték. A Reichsgericht joggya
korlata -  egy 1884-es döntéssel50 -  megerősítette ezt az állás
pontot, amennyiben a fióktelep hiányát egy adott államban 
nem ismerte el az adóztatást kizáró okként. Továbbra is gon
dot okozott az egyes telephelyek jövedelmének és nyeresé
gének meghatározása; a jogalkotó ennek a kérdésnek a szabá
lyozását tudatosan mellőzte, és a Reichsgericht sem állított fel 
használható követelményeket.51 A leányvállalatok és fiókte
lepek adóztatásáról a törvény nem rendelkezett; ebben, az ipa
rosodással mind fontosabbá váló kérdésben, egészen a tör
vény módosításáig, jogbizonytalanság állt fenn. A törvény a 
kezdeményezői -  földbirtokosok és munkások -  számára 
megfelelő védelmet nyújtott a kettős adóztatás ellen, a vál
lalkozások problémáira azonban nem volt megfelelő.52

Jelentős joghézagok maradtak -  ezek nagy részét már a 
parlamenti tárgyalások során felismerték, és tudatosan 
hagyták figyelmen kívül, hogy a törvény minél gyorsabban 
létrejöhessen53 -  amelyeket csak az egyes államok egyoldalú 
intézkedéseivel vagy kétoldalú megállapodásokkal lehetett 
kezelni.54 Poroszország a jövedelemadó reformja során 
bevezette a fióktelepek korlátozott adókötelezettségét, később 
egy közigazgatási utasítás szabályozta az anyavállalat és a 
fióktelep között a nyereség felosztásának módját.55

A törvény nyújtotta védelmet csak a birodalom polgárai 
élvezték, külföldiek nem,56 csak a szövetségen, később biro
dalmon belüli kettős adóztatást szabályozta, a „valódi” nem
zetközi eseteket nem. Az egyes tagállamok ezt önállóan, nem
zetközi szerződésekkel megtehették; számos német államnak 
volt ilyen egyezménye Ausztriával és svájci kantonokkal. A 
tárgyi hatályt tovább korlátozta, hogy a törvény csak közvet
len adókra, és csak állami adókra vonatkozott, a községi adók 
miatt fellépő kettős adóztatás szabályozását tudatosan mellőz
ték. ez ellen az egyes államok maguk hoztak külön rendelke
zéseket.57 A kezdeti időszakban az is vitás volt. hogy a kettős 
adóztatási törvény egyáltalán alkalmazható-e jogi személyek
re; a szöveg valóban „északnémetekről” beszél -  a szövetségi 
tanács csak 1887-ben ismerte el a törvény jogi személyekre 
való alkalmazhatóságát, hogy ezzel elkerülje a jogalkotási 
kényszert a jogi személyek szabályozására vonatkozóan.58

4.2.3. A z  1909-es novella
A módosításra a türingiai kisállamok panasza adott okot: a 

4. § szerint az állami hivatalnokokat (fizetésüket és nyug
díjukat) az az állam adóztatta, amelyik a kifizetést teljesítette. 
Ennek következtében a porosz állami vasút alkalmazottai, 
akik tartósan Türingiában teljesítettek szolgálatot, ott egyál
talán nem voltak adóztathatók.59

A több államban tevékenykedő vállalkozások kérdését is 
megoldották, azzal, hogy csak fióktelep megléte keletkeztetett 
adókötelezettséget; ennek két feltétele volt: tartós infrastruk
túra és hosszabb időtartam. A bevételek elhatárolásáról és az 
adóbevételek felosztásáról változatlanul nem tartalmazott 
szabályt a törvény, csak annyit határozott meg, hogy az adóz
tatásnak arányosan kell történnie, és az adóterhelés összes
ségében a 100%-ot nem haladhatja meg.60 A novella megfelelt 
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a gazdasági fejlődés és az adórendszer modernizálódása által 
támasztott követelményeknek, a legtöbb szövetségi államban 
időközben bevezették a jövedelemadóztatást, Poroszország
ban 1891-ben, 1 és 4% közötti progresszív kulccsal, adó
jóváírással.61 Szászországban 1874-ben, Hessenben már 
1869-ben.62

A novella több komoly problémát megoldott, de számos 
kérdést -  például a kettős vagy a külföldi lakhely esetét -  vál
tozatlanul nem szabályozta. Az eredeti vitás kérdés, a hivatal
noki fizetések adóztatása megoldódott, a gazdasági kötődés 
szerinti adóztatást konzekvensebben lehetett végrehajtani.

A kettős adóztatási törvény 1919-ben tárgyát vesztette; eb
ben az évben bevezették a birodalmi jövedelemadót, az álla
mok jövedelemadóztatási joga jórészt megszűnt, egyben 
egységes szövetségi szintű adójogi szuverenitás jött létre -  
konfliktus csak a községi adók terén adódhatott. A weimari 
alkotmány 11. szakasza alapján a jogalkotás birodalmi 
hatáskör volt a tartományi adók megengedhetősége és kivetési 
módja tekintetében, ezzel a tartományok közötti viták gyakor
latilag megszűntek -  legfeljebb az lehetett kérdéses, melyik 
adóhivatal illetékes.63

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Németországban a ket
tős adóztatás „tipikus” okok miatt jött létre: egyre szorosabb 
gazdasági kapcsolatok, iparosodás, jogilag garantált lete
lepedési szabadság. A törvény módosítása megfelelt a szük
ségleteknek. bár -  amint fent láthattuk -  nem szabályozott 
minden lehetséges tényállást, és emiatt számos kritika érte.64

4.3. Svájc
Svájc föderatív berendezkedésű szövetségi államként 1848 

óta létezik, ebben az évben fogadták el az első szövetségi 
alkotmányt. A kantonok mindhárom hatalmi ágban messze
menően autonómok, a pénzügyi szuverenitás a 19. században 
az (akkor) 25 kanton kezében volt. A kettős adóztatás fel
merülése korán tetten érhető -  a szövetségi szervek megalakí
tása után szinte azonnal megérkeztek az első petíciók a szö
vetségi gyűléshez, mivel megalakulása időben egybeesett a 
növekvő mobilitással és a gyors gazdasági fejlődéssel a 19. 
század közepén.

A kettős adóztatás tilalmának első elismerését a szövetségi 
gyűlés -  az akkori alkotmány szerint a szövetségi államjogi 
vitákban legfelsőbb fokon döntő szerv -  i 862. július 25-ei 
döntése jelentette, amely megtiltotta a kantonok közötti kettős 
adóztatást. A korábban a szövetségi hatóságokhoz érkezett 
beadványokat, a kantonok adójogi szuverenitására hivatkoz
va, elutasították.65 A nemzeti tanács ezzel a kérdéssel megbí
zott bizottsága azonban a következőkkel indokolta a szövetsé
gi hatóságok hatáskörét. „Mivel a kantonok közös állammá 
egyesültek, kötelezték magukat, hogy kantoni jogaik gyakor
lása közben nem érintik más kantonok hatáskörét és területét, 
és ha ez mégis megtörténne, rendelkezésre állnak a szövetsé
gi hatóságok, hogy kivizsgálják és eldöntsék, melyik félnek 
van igaza, és a kantonoknak alá kell vetniük magukat a 
szövetségi jog szerinti döntésnek.”66

Az első elfogadott petíció ugyan örökösödési adó ügyében 
született, de a legtöbb panasz a részvénytársaságok adóztatása 
kapcsán érkezett, a későbbi viták során is az osztalékadóztatás 
állt a középpontban.
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A legfontosabb kérdés az volt, hogy a részvényesek és a 

részvénytársaság adóztathatók-e külön, és ha igen. melyik 
kantonban. Az 1863. január 17. és 23. közötti szövetségi gyű
lés a következőket mondta: „Annak a kérdésnek a megí
télésénél. hogy melyik adójogi joghatóság rendelkezik köve
teléssel, nem a kötelezett személye, illetve az érintett ipari 
létesítmény elhelyezkedése a döntő, sokkal inkább az oszta
lékjogosult lakhelye dönt az ilyen testetlen jogalanyok 
kötődési pontjáról.’’67 Németországhoz hasonlóan a tőke- 
jövedelmet a jogosult lakhelyén adóztatták, kivételt a saját 
(tulajdonú és vezetésű) vállalkozások jelentettek.

A részvénytársaságok esetében az első eldöntendő kérdés 
az volt. lehet-e önállóan adóztatni őket. A Centralbahn-eset- 
ben született döntés 1868-ban tisztázta, hogy, mivel a társaság 
és a részvényesek önálló jogalanyok, külön-külön is adóz
tathatók.68

Jelentős előrelépést jelentett a szövetségi alkotmány 1874. 
évi reformja, amely a 46. szakasz (2) bekezdésében szövetsé
gi törvényt irányzott elő: „A szövetségi jogalkotás megteszi a 
kettős adóztatás ellen a szükséges intézkedéseket." Másrészt 
az alkotmány a szövetségi jogi jogviták legfelsőbb szintű 
eldöntését a szövetségi bíróság hatáskörébe utalta. A szövet
ségi bíróság folytatta a korábban hatáskörrel rendelkező 
szövetségi szervek joggyakorlatát, ugyanolyan terjedelemben 
nyújtott védelmet a kettős adóztatás ellen, mint korábban a 
szövetségi gyűlés.

Azt az álláspontot követte, hogy a részvénytársaság és a 
részvényes megadóztatása szövetségi jogi értelemben nem 
kettős adóztatás. A szövetségi bíróság ítélkezési gyakorlata 
egyébként is visszafogott volt, és kifejezetten visszautasította 
azokat a beadványokat, amelyek a bírák álláspontja szerint a 
törvényalkotó hatáskörébe tartoztak -  így a Böppli kontra 
Zürich Kanton ügyben (1879. május 23.), ahol a más kanton
ban már adózott részvények után fizetett adó levonhatóságát 
vetették el.69 A kantonok közötti kettős adóztatás 
megelőzésének alapelvei egyébként hasonlóak voltak, mint 
Németországban: a természetes személyek adóztatása a lakhe
lyük szerinti kantonban történt.70

További kérdések merültek fel. ha egy részvénytársaság 
több kantonban is folytatott tevékenységet, ez nem volt ritka, 
a bankok és biztosítótársaságok mellett sok termelő vállalat is 
rendelkezett telephellyel több kantonban -  ha a kantonok 
méretét tekintjük, ez nem meglepő. A székhelyen a teljes tőke 
és a tartalékalapok a vagyonadó hatálya alá estek, anélkül, 
hogy a más kantonban fekvő, és ott már megadóztatott va
gyontárgyak adóját be lehetett volna számítani. A Bank in 
Schaffhausen AG esetében (1893. szeptember 20.) ezt kettős 
adóztatásnak minősítette és megtiltotta a bíróság. A szövetsé
gi bíróság a kantonok azon érvét sem találta megalapozottnak, 
hogy ilyen esetekben hiányzik az adóalanyok azonossága -  
így a Motor AG kontra Aargau ügyben (1903. november 
21.).71 Az egyes vagyonelemek külön adóztatása a szövetségi 
bíróság gyakorlata szerint csak akkor volt tilos, ha két külön
böző adójogi joghatóság által történt.

Ugyan az alkotmány kifejezetten előírta, mégsem jött létre 
a kettős adóztatásról szövetségi törvény. 1885. május 6-án a 
szövetségi tanács, egy részvénytársaság adózási problémák 
miatti petíciója nyomán, a szövetségi gyűlés elé terjesztett 
egy javaslatot, amely lényegében az addigi szokásjogot ko

difikálta volna. Lényeges újdonságot csak a részvénytársasá
gok és részvényesek adóztatásában jelentett volna az 5. sza
kasz.

„(1) Kereskedelmi és ipari vállalatok vagyonuk és bevé
teleik után abban a kantonban adóznak, amelyben tevékeny
ségüket végzik, illetve adott esetben azokban a kantonokban, 
ahol fióktelepük vagy más telephelyük van.

(2) A részvénytársaságok tagjai részvényeik vagy tulajdon- 
részük valódi értékét a befizetett összeg mértékéig, ill. oszta
lékot annak 5%-a erejéig a személyes lakhelyük szerinti kan
tonban adózzák.

(3) A részvénytársaságok vagy szövetkezetek vagyon- és 
jövedelemadójának kiszámításakor a székhelyen a részvények 
és tulajdonrészek valódi értékét a befizetett összeg mértékéig, 
ill. az osztalékot annak 5%-a erejéig az adóból le kell vonni.”

Ezzel a részvényes és a társaság egyidejű adóztatását el
kerülték, a kantonok érdekeinek figyelembevételével. A tör
vény -  a német kettős adóztatási törvénnyel ellentétben -  nem 
csak svájci állampolgárok, hanem minden, Svájc adójogi 
joghatósága alatt álló személy számára védelmet nyújtott 
volna.72

A javaslat hosszú tárgyalások után, az új részvénytársaság- 
és osztalékadóztatás miatt, 1887-ben elbukott a szövetségi 
gyűlésben, a kantonok az adóztatási jogukat nem. illetve nem 
ilyen nagy mértékben kívánták feladni. A sikertelenség való
di oka nem az adóztatási jog felosztása volt, hanem a rész
vénytársaságok adóztatásának szabályozása. Az illetőség 
szerinti adóztatás korlátozását a kantonok nem akarták elfo
gadni.73

A kettős adóztatás kérdése továbbra is napirenden maradt, 
mind a szövetségi bíróság, mind a tudományos élet változat
lanul sokat foglalkozott a problémával. A szövetségi javaslat 
előkészítésével egy időben pályázatot is kiírtak a kettős adóz
tatási probléma megoldására. Három javaslat érkezett, ame
lyek később nyomtatásban is megjelentek, Züchner és 
Schreiber munkája németül, Muydené franciául. Mindhárman 
értékes javaslatokkal és ötletekkel álltak elő, önmagában 
azonban egyik tervezet sem volt kielégítő.74

Svájc volt az első ország, ahol széles tudományos vita bon
takozott ki a kérdésről, és számos részletkérdést tudományos 
szinten is kifejtettek. Ki kell emelni ezek közül Brodtbeck 
munkáját, amely a kettős adóztatás problémájának első 
tudományos és rendszeres összefoglalása, a svájci szövetségi 
szervek gyakorlata és az ott kialakított szokásjog kimerítő 
ismertetésével.75

Később is történtek kísérletek törvényalkotásra: így 1900- 
ban Speiser egyetemi tanár szakértői javaslata alapján, amely 
a részvénytársaság és a részvényes külön megadóztatását nem 
találta problematikusnak, és a kifizetett osztalék beszámítását 
a székhelyen nem tartotta helyesnek.76

A kettős adóztatás problémáját Svájcban a 20. századig 
nem tudták megnyugtató módon rendezni, bár a szövetségi 
bíróság ítélkezési gyakorlata számos kérdést megválaszolt, 
nem volt elég „innovatív”, hogy alkalmazkodjon minden új 
kihíváshoz. Javulást csak az alkotmányreform hozott, amely 
szerint mind a szövetség, mind a kantonok rendelkeznek 
adóztatási joggal, de az adóztatás során egymásra tekintettel 
kell lenniük. Ma a kantonok közötti kettős adóztatást a szövet
ségi alkotmány 127. szakasz (3) bekezdése tiltja.
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Jog
5 . Összegzés

A fent bemutatott három ország jelenti a kettős adóztatás 
leküzdésének első három releváns példáját. A kiindulópont 
mindegyik ország esetén más volt: az Osztrák-Magyar 
Monarchiában a pénzügyi szuverenitás kettéválása okozta a 
problémát, de ez a fejletlen gazdaság miatt csak bizonyos 
területeken jelentkezett. Németország problémája közelít az 
Európai Unió mai helyzetéhez: egyre szorosabban össze
fonódó gazdaság, egységes piac, letelepedési és vállalkozási 
szabadsággal -  ahol az adók a tartományok kezében marad
tak. és korlátozták a versenyt. Svájc korábban is létezett, és 
jelentős alkotmányos változások sem álltak a háttérben -  
ellentétben Németországgal, ahol a gazdasági egység a poli
tikai egységgel egy időben valósult meg. Svájcban a kettős 
adóztatás a gazdaság fejlődése, a személyek és a tőke fo
kozódó mobilitása miatt merült fel.

A kettős adóztatás elleni korai intézkedések jelentősége 
abban áll. hogy kidolgozták a lehetséges megoldásokat -  bár 
ezek csak részlegesek voltak és nem mindig feleltek meg még 
az akkori követelményeknek sem. Megalkották a fióktelep 
fogalmát és bizonyos jövedelmek adómentesítésének tech
nikáját. A ma használatos módszereket még nem alkalmazták, 
egyedül a svájci szokásjog tartalmazta ezek kezdeményeit. 
Jelentős előrelépés volt a gazdasági kötődés vagy a lakhely 
kötődési pontként való meghatározása, az addig szokásos jogi 
kötődés, ill. állampolgárság szerinti adóztatás helyett. A világ
jövedelem elvét még nem gyakorolták konzekvensen, és az 
adómentesítést nem a mai formájában használták.

A legfontosabb problémákat felismerték; ezek kísértetiesen 
hasonlítanak a mai -  sokszor az Európai Bíróság előtt lévő -  
kérdésekre: határon át ingázók, részvénytársaság- és osztalék
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A z angliai közigazgatás-történet egyik jól doku
mentált fejezete a nem letelepedett életmódot 
folytató személyekre vonatkozó szabályozás 

fejlődése.
A jelenség és a probléma a kelet-európai térség jog

alkotói számára sem volt ismeretlen a 20. század elején, 
ugyanis a döntően idénymunkákból, kereskedelemből, 
házalásból megélni próbáló, és a piac igénye (és szű
külése) miatt vándorlásra kényszerülő cigány (roma) 
népesség letelepítése állandó törekvése volt a hazai 
politikusoknak is.

Az angol hatóságok szabályozási igénye meglehe
tősen széles társadalmi réteget érintett, hiszen még 
1991-ben is 12 316 lakókocsit (caravan) tartottak nyil
ván Nagy-Britanniában.2 Ez mintegy 55 000 „nomád” 
életmódot folytató személyt jelentett, mivel a felmérés 
készítői azt feltételezték, hogy egy lakókocsiban 
átlagosan 4,5 személy élt. Ez a szám napjainkban is 
növekszik, hiszen az 1966. évi népszámlálás során még 
csupán 15 000 lakókocsiban élőt számoltak össze. Nem 
kizárt azonban, hogy ennél is több személyt sorol
hatunk a vándorlók közé, ugyanis nem minden, lakó
kocsiban élő család vándorol egész évben, a téli idő
szakban jellemző, hogy valamilyen módon letelepedve

Kiss Bernadett

Vándorlók
a 20. századi Angliában

„Mennek melletted a kocsik éjszaka 
a tiedre követ dobnak.
Míg te fekszel, alszol az ágyadban. 
Durván ébresztenek, s látod, 
ablakod betörték.
í - l
Másnap jön egy zsaru, aki 
kérdi: „ Hát még 
mindig itt vagy? Miért 
nem mentél még el?"
Fogadat szorítva mondod:
„A jövő héten,
a jövő héten elmegyek uram. "*

élnek, vagy éppen az idénymunka-lehetőségek szerint 
választják meg tartózkodási helyüket.

Bár nemcsak cigányok élnek lakókocsiban, a ván
dorló életmódot folytatókat a közvélemény gyakran 
azonosítja a cigányokkal. A vándorlókról szóló korai


