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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Finnország 2019. január 1-jén bevezette 
az elektromos személygépjárművek munkahelyen történő feltöltésének megadóztatását. 
Nézete szerint ez nem ösztönzi a megfelelőbb éghajlat-politikát, mivel visszatart az 
elektromos személygépjárművek megvásárlásától és használatától, 

Sajnálatát fejezi ki továbbá az alacsony kibocsátású földgázüzemű járműveket terhelő súlyos 
adók miatt, amelyek visszatartanak ezek megvásárlásától, továbbá dízelmeghajtású 
gépjárműveket sújtó magas adó miatt, amely ezek tulajdonosait arra ösztönzi, hogy 
tömegközlekedés vagy kerékpározás helyett autózzanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. június 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. szeptember 30.

Az uniós jog jelenlegi állása szerint a közvetlen adózás alapvetően tagállami hatáskörbe 
tartozik. Azokon a területeken, ahol nem alkalmazandók az EU másodlagos jogszabályai, 
mint például a személyi jövedelem adóztatásának esetében, a tagállamok kialakíthatják saját 
adórendszerüket, valamint meghatározhatják, hogy kit és mit, mikor, milyen mértékben és 
hogyan adóztatnak meg, amennyiben tiszteletben tartják az Európai Unió működéséről szóló 
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szerződés (EUMSZ) szerinti kötelezettségeiket. 

Az elektromos járművek munkahelyi feltöltéséből adódó béren kívüli juttatás rögzített 
értékének az adóköteles jövedelembe való beépítése nem tekinthető állampolgárságból vagy 
lakóhelyből fakadó hátrányos megkülönböztetésnek, és nem korlátozza az EUMSZ által 
garantált szabadságok gyakorlását sem. A Bizottság ezért nem látja indokoltnak, hogy 
kötelezettségszegési eljárást indítson az ügy tárgyát képező nemzeti szabály kapcsán, vagy 
hogy egyéb módon közbenjárjon a petíció benyújtója érdekében.

Ezenkívül a közvetett adózás területén nincs uniós szintű harmonizáció a személygépkocsik 
megadóztatása tekintetében. Így a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogyan vetik ki 
ezeket az adókat, feltéve, hogy azok megfelelnek az uniós jognak. Az EUMSZ 110. cikkének 
értelmében a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki más tagállamok 
termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál 
magasabb, megkülönböztető jellegű belső adót.

A finnországi gáz- és dízelmotoros autók megadóztatásának tekintetében nincs arra utaló jel, 
hogy ezek az intézkedések a más tagállamok autóinak megkülönböztető jellegű 
megadóztatásához vezetnének. Ezért a Bizottság a petícióval kapcsolatosan nem tud további 
lépéseket tenni, mivel nem állapítható meg az uniós jog megsértése. 

Másrészről meg kell jegyezni, hogy a Bizottság nemrégiben tette közzé a Tanács 
üzemanyagként vagy fűtőanyagként használt energiatermékek és a villamos energia 
megadóztatásának uniós szabályainak megállapításáról szóló, 2003/96/EK jelenlegi 
irányelvének1 („energiaadó-irányelv vagy „ETD”) értékelését2. 

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaiban 
foglaltak szerint3, az energiaadó-irányelv felülvizsgálatát az új Bizottság prioritásának tekinti. 
A szakpolitikai javaslatok elkészítéséhez alapos hatásvizsgálatot kell csatolni, ahogyan azt a 
Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásai4 előírják. 

Következtetés

A petíció benyújtója által megadott információk alapján nincs arra utaló jel, hogy Finnország 
megsértette volna az uniós jogot. Ezért a Bizottság nem szándékozik a petícióval 
kapcsolatosan további lépéseket tenni.

1 A Tanács 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről (EGT-vonatkozású szöveg ), HL L 283., 2003.10.31., 51–70. o.
2 A Bizottság jelentése: az energiaadó-irányelv értékelése.
3https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_hu.pdf
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive�_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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Ugyanakkor az üzemanyagként vagy fűtőanyagként használt energiatermékek és a villamos 
energia megadóztatására vonatkozó meglévő uniós jogi keretet jelenleg tovább vizsgálják, a 
Bizottság európai zöld megállapodásra való törekvésének megfelelően.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2020. augusztus 31.

A Bizottság észrevételei

2020. januári ülését követően a Petíciós Bizottság tájékoztatást kért a Bizottságtól az 
energiaadó-irányelv5 és az európai zöld megállapodás6 felülvizsgálatáról.

A Bizottság jelenleg dolgozik a fent említett irányelvnek az európai zöld megállapodás 
kezdeményezés keretében történő lehetséges felülvizsgálatán.

Az irányelv felülvizsgálatára irányuló bármely lehetséges szakpolitikai javaslat előkészítését a 
minőségi jogalkotásra vonatkozó bizottsági iránymutatásban előírtaknak megfelelően alapos 
hatásvizsgálat fogja kísérni7. A hatásvizsgálat részeként a Bizottság értékelni fogja az irányelv 
és az EU átfogó célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kialakított valamennyi lehetséges 
szakpolitikai lehetőséget. 

Ezzel összefüggésben hamarosan nyilvános online konzultációra kerül sor, hogy bevonják az 
érdekelt feleket és a polgárokat a folyamatba.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy a Bizottság 2018-ban jogalkotási javaslatot fogadott el, 
amelynek célja a héamértékek rendszerének reformja8. A szóban forgó javaslatot a Tanács 
jelenleg tárgyalja. Elfogadása esetén nagyobb rugalmasságot fog biztosítani a tagállamok 
számára a héamértékek meghatározása tekintetében. A javaslat a zöld megállapodás 
célkitűzéseinek megfelelően lehetőséget biztosít arra, hogy az elektromos járművekre 
kedvezményes vagy akár nulla százalékos héamértéket alkalmazzanak. Ahhoz, hogy a reform 
hatályba léphessen, a tagállamok egyhangú döntésére van szükség; az erről szóló tárgyalások 
jelenleg folynak a Tanácsban.

Következtetés

A munka jelenleg folyamatban van, és 2021 júniusára várható egy az energiaadó-irányelvre 

5 A Tanács 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi 
adóztatási keretének átszervezéséről (EGT-vonatkozású szöveg ), HL L 283., 2003.10.31., 51–70. o.
6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
7 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_hu
8 COM(2018) 20 final.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_hu
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_hu
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vonatkozó jogalkotási javaslat. A héamértékeket illetően a Tanácsban jelenleg folynak a 
tárgyalások egy jogalkotási javaslatról.


