
Ha a munkavállalók szabad mozgásának lehetőségével élő, az 
ország területén nem honos adófizetőnek nem biztosítanák 
azon adómentességet, amelyet az ország területén honos adófi
zetőknek lehetővé tesznek, ez az ország területén nem honos 
adóalanyok és az ország területén honos adóalanyok közötti 
egyenlőtlen bánásmódot és egyúttal a határokon átnyúló szabad 
mozgás korlátozását jelenti. 

Ezen, eltérő lakóhelyek alapján való egyenlőtlen bánásmód 
megfelelőnek és igazoltnak tekinthető-e, és ha igen, mennyiben? 

Olyan helyzetben, amikor az adóköteles személy világszintű 
teljes jövedelme olyan alacsony, hogy a jövedelem forrásállama 
azt egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben adóztatná az 
ország területén honos adóalany esetében, a Bizottság szerint a 
tagállamoknak az ország területén nem honos adóalanyok jöve
delemadójának beszedésekor olyan mértékben kell figyelembe 
venniük azok személyes és családi körülményeit, hogy biztosítva 
legyen az ország területén honos adófizetőkkel való egyenlő 
bánásmódjuk. 

Ha a tagállam jogi aktusai olyan határértéket írnak elő, 
amelynek el nem érésekor abból indulnak ki, hogy az adófizető 
nem rendelkezik a közkiadások finanszírozásához szükséges 
eszközökkel, akkor nincs oka arra, hogy azon adófizetők 
között, akiknek jövedelme a megállapított határértéket nem 
érte el, lakóhelyük szerint tegyenek különbséget. 

A Bizottság úgy véli, hogy az Észt Köztársaság jövedelem- és 
társasági adóról szóló törvényének rendelkezései, amelyek 
kizárják e jövedelemadó alóli mentesség olyan, az ország terü
letén nem honos adóalanyoknak való biztosítását, akik jöve
delmük felét Észtországból, másik felét pedig más tagállamból 
kapják, és akik teljes jövedelme olyan alacsony, hogy az 
adómentességet alkalmazni kellene rájuk, ha az ország területén 
honos adófizetők lennének, sértik az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 45. cikkét és az Európai gazdasági térségről 
szóló megállapodás 28. cikkét. 
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