
Jogalapok és fontosabb érvek

2005 szeptemberében bejelentés érkezett a Bizottsághoz a
2005. július 29-i 39-A/2005. sz. törvénnyel bevezetett a „2004.
december 31-én nem portugál területen található hagyatéki
vagyontárgyakra vonatkozó különleges adómegállapítási rend-
szer” bizonyos rendelkezései és a közösségi szabályozás, vala-
mint az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról szóló
Szerződés összeegyeztethetetlenségéről.

A különleges adómegállapítási rendszerből kitűnik, hogy az
említett szabályozás keretében a passzív adóalanyoknak az
adómegállapítás során tett bevallásukba foglalt hagyatéki
vagyontárgyak értékére alkalmazott 5 %-os adókulccsal számí-
tott összeget kellett megfizetni, és abban az esetben, ha e
hagyaték egésze, vagy annak egy része portugál állampapír volt,
az említett kulcs a felére csökkent ezen értékpapírok esetében;
ez a csökkentés szintén vonatkozott azon egyéb hagyatéki
vagyontárgyakra, amelyek értékét portugál állampapírokba
fektették legkésőbb az adómegállapítás során tett bevallás
benyújtásáig.

A Bizottság úgy véli, hogy a különleges adómegállapítási rend-
szer olyan előnyről rendelkezik, amellyel a hagyatéki vagyontár-
gyak Portugáliába való visszatérését és a portugál állampapí-
rokba történő befektetést veszik figyelembe, és amelynek lényege
a csökkentett adókulcs alkalmazása a portugál állampapírokból
álló hagyatékra vagy a hagyatéki vagyontárgyak értékének azon
részére, amelyet ilyen értékpapírokba fektetnek. Valójában az e
rendszert alkalmazókat visszatartják attól, hogy az adómegálla-
pítás tárgyát képező vagyonukat portugál állampapíroktól eltérő
eszközökben tartsák.

Az Európai Közösségek Bíróságának már volt alkalma megálla-
pítani, hogy az a nemzeti adószabályozás, amely visszatarthatja
a passzív adóalanyokat attól, hogy más tagállamokban végez-
zenek befektetéseket, a tőke szabad mozgásának az EK 56. cikk
értelmében vett korlátozását jelenti.

A jelen ügyben a Bizottság ugyan nem vitatja, hogy az állam-
adósságot megtestesítő értékpapírok kedvezőbb bánásmódban
részesülhetnek, de úgy véli, hogy kizárólag a portugál állampapí-
rokból álló hagyatéki vagyonra alkalmazandó alacsonyabb
adókulcs előírása a tőkemozgás hátrányosan megkülönböztető,
az EK 56. cikk által tiltott korlátozását jelenti, és nem igazolható
az EK 58. cikk (1) bekezdése alapján.

Az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról szóló Szerződés
tőkemozgásra vonatkozó szabályai lényegében megegyeznek az
EK-Szerződésben előírtakkal. Következésképpen az a tény, hogy
a különleges adómegállapítási rendszert alkalmazókat vissza-
tartják attól, hogy hagyatéki vagyontárgyaikat Norvégiában,
Liechtensteinben vagy Izlandon tartsák, az EGT-Szerződés
40. cikkében tiltott módon is korlátozza a tőkemozgást.
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség –

mivel nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy
megfeleljen az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002.
december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte azokat a Bizott-
sággal – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezett-
ségeit;

– kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselé-
sére.
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A 2002/91/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2006.
január 4-én lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásának
időpontjáig az alperes nem fogadta el az irányelv átültetéséhez
szükséges valamennyi rendelkezést, vagy legalábbis nem közölte
azokat a Bizottsággal.

(1) HL 2003. L 1., 65. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet,
168. o.
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