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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 13.06.2022 - 17.06.2022 
 
 
 
16. juuni 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-328/20 
Euroopa Komisjon vs. Austria  
 
Euroopa Komisjon palus 25. jaanuari 2019. aasta ametlikus kirjas Austria Vabariigil esitada oma 
seisukohad seoses muredega, mida põhjustab 2018. aasta maksuseadusega ja 4. detsembri 2018. aasta 
föderaalseadusega FLAG §‑s 8a ja EStG §‑s 33 tehtud muudatustest tuleneva kohandamismehhanismi 
jõustumine alates 1. jaanuarist 2019. Euroopa Komisjon leidis, et selle liikmesriigi lastega töötajatele 
antavate perehüvitiste ning sotsiaalsete ja maksusoodustuste kohandamise mehhanism vastavalt 
hinnatasemele liikmesriigis, kus lapsed alaliselt elavad, on vastuolus määruse nr 883/2004 artiklitega 
7 ja 67, mille kohaselt ei või rahalisi hüvitisi mingil viisil vähendada asjaolu tõttu, et pereliikme, näiteks 
lapse elukoht on teises liikmesriigis. Lisaks, kuna kohandamismehhanism mõjutab peamiselt teistest 
liikmesriikidest pärinevaid töötajaid, mitte Austria töötajaid, siis on tegemist kaudse 
diskrimineerimisega, mis on vastuolus määruse nr 883/2004 artiklis 4 ja määruse nr 492/2011 artiklis 
7 ette nähtud võrdse kohtlemise põhimõttega. Kuna Austria vastus Euroopa Komisjoni ei veennud, 
esitas Euroopa Komisjon Austria vastu kohustuste rikkumise hagi. 
 
Euroopa Liidu Kohus otsustas: 
 
- kehtestades alaliselt teises liikmesriigis elavate lastega töötajatele ette nähtud peretoetuse ja 

ülalpeetava lapsega seotud maksusoodustuse kohandamise mehhanismi tulenevalt 
muudatustest,  mis tehti 24. oktoobri 1967. aasta föderaalse perekulude hüvitamise seaduse 
(Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen), mida on muudetud 4. 
detsembri 2018. aasta  föderaalseadusega, millega muudetakse 1967. aasta perekulude 
hüvitamise seadust, 1988. aasta füüsiliste isikute tulumaksu seadust ja arenguabitöötajate 
seadust (Bundesgesetz mit dem das  Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das 
Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden), §‑s 8a 
ning 7. juuli 1988. aasta föderaalse füüsiliste isikute  tulumaksu seaduse (Bundesgesetz 
über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen), mida on muudetud 14. augusti 
2018. aasta maksuseadusega (Jahressteuergesetz 2018) ja 4. detsembri  2018. aasta 
föderaalseadusega, millega muudetakse 1967. aasta perekulude hüvitamise seadust, 1988. 
aasta füüsiliste isikute tulumaksu seadust ja arenguabitöötajate seadust, §‑s 33, on 
 Austria Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta 
 artiklitest 4 ja 67 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruse (EL) nr 
492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires artikli 7 lõikest 2. 

 
- kehtestades alaliselt teises liikmesriigis elavate lastega võõrtöötajatele ette nähtud 

peresoodustuse, ühe sissetulekuga leibkonna maksusoodustuse, üksikvanema 
maksusoodustuse ja elatise  maksja maksusoodustuse kohandamise mehhanismi 
tulenevalt muudatustest, mis tehti 24. oktoobri 1967. aasta föderaalse perekulude hüvitamise 
seaduse (Bundesgesetz betreffend den  Familienlastenausgleich durch Beihilfen), mida on 
muudetud 4. detsembri 2018. aasta föderaalseadusega, millega muudetakse 1967. aasta 
perekulude hüvitamise seadust, 1988. aasta füüsiliste  isikute tulumaksu seadust ja 
arenguabitöötajate seadust (Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 

 
1 Lühiülevaates kajastatud lahendite kokkuvõtted põhinevad Euroopa Kohtu kodulehel avaldatud pressiteadetel. 
Vt ka https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/  
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das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz  geändert werden), §‑s 
8a ning 7. juuli 1988. aasta föderaalse füüsiliste isikute tulumaksu seaduse (Bundesgesetz über 
die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen), mida on muudetud  14. augusti 
2018. aasta maksuseadusega (Jahressteuergesetz 2018) ja 4. detsembri 2018. aasta 
föderaalseadusega, millega muudetakse 1967. aasta perekulude hüvitamise seadust, 1988. 
aasta  füüsiliste isikute tulumaksu seadust ja arenguabitöötajate seadust, §‑s 33, on Austria 
Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad määruse nr 492/2011 artikli 7 lõikest 2. 

 
Pressiteade (inglise keeles) 
Otsus (eesti keeles) 
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