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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Vitor Chatinho, portugál állampolgár által benyújtott 0277/2006 sz. petíció az 
Európai Unió szabad mozgásra vonatkozó elvének a portugál hatóságok általi állítólagos 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója annak kivizsgálására szólítja fel az Európai Parlamentet, hogy milyen 
mértékben felel meg a D.L.264/93 sz. portugál rendelet az EU személyek és áruk szabad 
mozgására vonatkozó elvének. A külföldön regisztrált gépjárművek portugáliai használatát 
korlátozó szabályozás eredményeképpen a petíció benyújtója nem tudja Spanyolországban 
használni spanyolországi lakhellyel rendelkező felesége Spanyolországban regisztrált 
gépkocsiját, és nem vezethet Portugáliában Spanyolországban bérelt autót.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. október 10-én kapott válasz.

Jogi észrevételek. 

Ismételten emlékeztetnünk kell arra, hogy nem létezik EU-szintű harmonizáció a 
gépjárművek regisztrációs adója terén, ezért a tagállamoknak jogában áll ilyen adókat kivetni 
és belátásuk szerint meghatározni azok mértékét1, feltéve hogy tiszteletben tartják az EK-
Szerződést, különösen annak 23., 25. és 90. cikkét, amelyek tiltják a vámok alkalmazását, 
ideértve az azokkal azonos hatású díjakat, valamint a megkülönböztető jellegű adózást a más 

  
1 A Bíróságnak a C-47/88. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben 1990. december 

11-én hozott ítélete, EBHT 1990., I-04509. o., 10. pont.
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tagállamokból behozott termékek és a hazai termékek között. Hasonlóképpen, a közösségi jog 
mai állása szerint valamely tagállam szabadon előírhatja a gépjármű területén történő 
regisztrálását, ha az azt vezető személy szokásos tartózkodási helye abban a tagállamban van, 
mindazonáltal ennek összhangban kell lennie az EK-Szerződéssel1. Jelen esetben a D.L. 
264/93. rendeletnek a külföldön regisztrált bérelt gépjárművek Portugáliában történő 
használatára vonatkozó korlátozásai felvetik azt a kérdést, hogy a rendelet megfelel-e az EK-
Szerződés 49. cikkének.

Az EK-Szerződés 49. cikke szerinti szolgáltatásnyújtás szabadsága és a gépjármű-
regisztrálási kötelezettség

A Covering-ügyben a Bíróság által hozott végzés értelmében a tagállamok nem tarthatnak 
fenn olyan jogszabályokat, amelyek értelmében lakosaiknak a bérleti időszak figyelembe 
vétele nélkül teljes összegű regisztrációs adót kell fizetniük olyan járműre, amelyet más olyan 
tagállamban telephellyel rendelkező vállalattól bérelnek, amelyben a járművet már 
regisztrálták. Ezenkívül a Bíróság megállapította, hogy az említett körülmények megléte 
esetén a nemzeti jogszabályoknak lehetőséget kell biztosítaniuk az adómentességre vagy az 
adó-visszatérítésre, amennyiben a bérelt járművet a tagállam lakosa nem használja alapvetően 
vagy állandóan a lakóhelye szerinti tagállamban2. E megállapításokra a Bíróság kialakult 
ítélkezési gyakorlata alapján jutott, ideértve a Cura Angalen és a Nadin-ügyet is, hogy csak 
néhányat említsünk3.

A Bíróság emlékeztetett arra, hogy az EK-Szerződés 49. cikke értelmében a tagállamoknak 
tartózkodniuk kell olyan nemzeti jogszabályok elfogadásától vagy alkalmazásától, amelyek 
elfogadható indokolás nélkül meggátolják a szolgáltatókat az EK-Szerződésben biztosított 
joguk tényleges gyakorlásában4. Megjegyezte továbbá, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó korlátozásnak minősül, ha valamely személyt eltántorítanak attól, 
hogy a lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban béreljen gépjárművet. Óhatatlanul 
ilyen negatív hatásokat gerjeszt az olyan nemzeti szabályozás, amely a kérdéses adó teljes 
összegű megfizetését írja elő a bérelt jármű tekintetében attól a naptól kezdődően, amikor az 
érintett személy szórványosan használni kezdi azt a lakóhelye szerinti tagállam útjain5. A 
Bíróság emlékeztet arra, hogy mivel nem létezik harmonizáció a gépjárműadók terén, a 
tagállamok előírhatják a lakosaik számára a vállalkozások által rendelkezésre bocsátott 

  
1 Az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának 

Közösségen belüli adómentességéről szóló, 1983. március 28-i 83/182/EGK tanácsi irányelvből 
származtatott általános szabály. 

2 A Bíróság C-242/05. sz. G. M. van de Coevering kontra Hoofd van het District Douane Roermond van de 
rijksbelastingdienst ügyben 2006. június 27-én hozott végzésének )még nem tették közzé) 33. pontja.

3 A Bíróság C-151/04. és a C-152/04. sz Claude Nadin, Nadin-Lux SA és Jean-Pascal Durré egyesített 
ügyekben 2005. december 15-én hozott ítélete (még nem tették közzé), a Bíróság (ötödik tanács) C-451/99. 
sz. Cura Anlagen GmbH kontra Auto Service Leasing GmbH (ASL) ügyben 2002. március 21-én hozott 
ítélete, EBHT 2002., I-03193. o.

4 Ibid., 19. pont
5 Ibid., 21. pont 
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gépjárművek regisztrációját, és ennek kapcsán adót vethetnek ki, viszont csak abban az 
esetben tehetik ezt, ha a járműveket lényegében állandó jelleggel használják e 
tagállamokban1. Következésképpen, a fent említett bírósági végzés értelmében a D.L. 264/93. 
rendelet 1. cikke, amely a külföldön regisztrált és Portugáliában, portugál lakosok által 
ideiglenesen használt gépjárművek tekintetében nem biztosít mentességet a gépjármű-
regisztrációs adó megfizetése alól, az EK-Szerződés 49. cikkével ellentétben állónak tűnik.

A petíció benyújtója azon panaszát illetően, hogy Portugáliában nem vezetheti a felesége 
Spanyolországban regisztrált autóját, meg kell jegyezni, hogy a 83/182/EGK irányelv 4. 
cikkének b) pontja a magánszemélyek számára mentességet biztosít a gépjármű-regisztrációs 
adó megfizetése alól azzal a feltétellel, hogy az adott szállítóeszközt nem kölcsönzik, nem 
adják bérbe vagy nem idegenítik el az ideiglenes behozatal tagállamában. Szigorúan nézve e 
szabály értelmében a mentesség alkalmazhatóságához a gépjármű tulajdonosának kell 
vezetnie az autót, amikor ideiglenesen behozza más tagállamból. Ezért a D.L. 264/93. rendelet 
1. cikke (4) bekezdésének d) pontja, amely előírja a gépjármű tulajdonosának a jármű 
használatát, nem tűnik a közösségi joggal ellentétesnek.

Következtetés.

A Bizottságnak szándékában áll ezen ügy további kivizsgálása, és fel szándékozik venni a 
kapcsolatot a portugál hatóságokkal annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon arról, miként 
értelmezik a D.L. 264/93. rendeletet a Bíróság Covering-ügyben hozott végzésére 
figyelemmel.

  
1 Ibid., 24.


