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Tuomion tiivistelmä

Euroopan unionin kansalaisuus — Oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioissa —
Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan eläkkeestä ulosmitattavissa oleva osa määritetään
vähentämällä eläkkeestä siitä maksettavan kotimaisen tuloveron ennakko — Sen veron
I - 5763

TIIVISTELMÄ — ASIA C-224/02

jättäminen huomiotta, joka eläkkeensaajan on maksettava hänen asuinvaltionaan olevassa
jäsenvaltiossa, ei ole sallittua — Kansallinen lainsäädäntö, jossa tällaisen huomioon
ottamisen edellytykseksi asetetaan se, että velallinen esittää selvityksen toisessa jäsenvaltiossa todella maksettavasta verosta — Sallittavuuden edellytykset
(EY 18 artikla)

Yhteisön oikeus on lähtökohtaisesti esteenä
sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle,
jonka mukaan tässä jäsenvaltiossa tietyin
väliajoin velalliselle maksettavasta eläkkeestä ulosmitattavissa olevaa osaa määritettäessä eläkkeestä vähennetään tässä
jäsenvaltiossa maksettavan tuloveron
ennakko, kun taas sitä veroa, joka eläkkeensaajan on myöhemmin maksettava
eläkkeestä hänen asuinvaltionaan olevassa
jäsenvaltiossa, ei oteta huomion määritettäessä eläkkeestä ulosmitattavissa olevaa
osuutta.

Yhteisön oikeus ei sitä vastoin ole esteenä
tällaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jos
siinä säädetään tällaisesta huomioon ottamisesta, vaikka lainsäädännössä asetettaisiinkin huomioon ottamisen edellytykseksi
se, että velallinen osoittaa, että hän on
todellisuudessa maksanut määrätyn mää-

I - 5764

rän tuloveroa asuinvaltionaan olevassa
jäsenvaltiossa tai että hänen on tietyn ajan
kuluessa maksettava siellä tällainen määrä.
Näin on kuitenkin vain, jos ensinnäkin
velallisen oikeus saada vero näin huomioon
otetuksi ilmenee selvästi tästä lainsäädännöstä, jos toiseksi tässä huomioon ottamisessa sovellettavilla menettelysäännöillä
voidaan turvata velallisen oikeus saada
vuosikohtaisesti muutettua eläkkeestä ulosmitattavissa olevia osuuksia sellaisiksi kuin
ne olisivat tilanteessa, jossa vero olisi
pidätetty kyseiset säännökset antaneessa
jäsenvaltiossa, ja jos kolmanneksi näillä
menettelysäännöillä ei tehdä tämän oikeuden käyttämistä käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi.
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