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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az R. Chamberlain, brit állampolgár által benyújtott, 0497/2006. számú petíció 
dohányáru Franciaországból az Egyesült Királyságba történő behozataláról, és ennek 
kapcsán gépjárművének elkobzásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját és partnerét Franciaországban az Eurotunnel bejáratánál brit 
vámtisztviselők állították meg, és kérdéseket tettek fel a Belgiumban saját maguk és családjuk 
általi felhasználására vásárolt dohányáru mennyiségét illetően. A petíció benyújtója 
hangsúlyozza, hogy nem kaptak lehetőséget arra, hogy vámot fizessenek az árura, amit 
ehelyett elkoboztak. Ezenkívül az autójukat is elkobozták.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 7. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz

A tények
A petíció benyújtója Franciaországba látogatott. Az Egyesült Királyságba visszatérve 2006. 
április 27-én királyi vámtisztviselői tartóztatták fel az Eurotunnelnél. Az általa és felesége 
által saját és családi használatra vásárolt dohányt járművükkel együtt elkobozták. Petíciójában 
jelezte, hogy számára semmilyen lehetőséget nem ajánlottak fel, hogy az Egyesült 
Királyságban megfizesse a dohányra kivetett vámot.

Az EK szabályai
A legtöbb tagállamban magas adókkal sújtott és így csalásnak különösen kitett 
dohánytermékek és szeszes italok szabad mozgásának előmozdítása érdekében a tagállamok 
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közös szabályokat állapítottak meg a közösségi jogszabályokban (különösen a 92/12/EGK 
irányelvben). Ez a rendszer arra az elvre alapul, hogy az árukat a fogyasztás tervezett helye 
szerinti államban kell megadóztatni. 
A dohány és az alkohol kivételnek minősül, amennyiben a magánszemély ezeket saját 
használatára vásárolta (ez azt jelenti, hogy az árukat maga a vevő fogyasztja el, vagy hogy 
ezeket számára harmadik felek ajánlják fel térítésmentesen), amennyiben a vevő maga 
szállítja az árukat.

Ilyen helyzetekre a 92/12/EGK 8. cikke előírja, hogy a jövedéki adót a vásárlás helye szerinti 
tagállamban kell megfizetni. További vámok vagy adók abban a tagállamban fizetendők, 
amelybe az árukat ezt követően szállítják. Nyilatkozatokra vagy más alakiságokra nincs 
szükség. Különösen nincs abszolút mennyiségi korlátozás olyan áruk esetében, melyeket ilyen 
módon lehet vásárolni és szállítani, amennyiben valamennyi árut kizárólag a vevő „saját 
használatára” szánnak.1 Ha azonban az árukat a vevő „saját használatán” kívüli célból 
birtokolják, a rendeltetés helye szerinti tagállamban jövedéki adó fizetendő.

A „saját használatra” szánt és más célokból birtokolt áruk közötti említett különbségtételből 
adódóan a tagállami hatóságoknak időnként meg kell állapítaniuk, hogy bizonyos árukat 
valóban „saját használatra” szánnak-e, vagy pedig a birtokos valódi célja más-e. A 
92/12/EGK irányelv rendelkezései értelmében a hatóságoknak ezt a vizsgálatot az adott eset 
valamennyi lényeges körülményének figyelembe vételével kell elvégezniük. Azonban – és 
különösen – megállapításaikat nem alapozhatják kizárólag az áruk mennyiségére. 

A mennyiséget az átfogó vizsgálat során azonban a szempontok egyikeként figyelembe 
vehetik. Ennek során a közösségi szabályok (a 92/12/EGK irányelv 9.2. cikke) lehetővé teszik 
a tagállamok számára bizonyos referenciaértékek alkalmazását: amennyiben a birtokolt áruk 
értéke ezeket meghaladja, az arra utalhat, hogy az árukat valójában nem „saját használatra” 
szánták. Másrészt amennyiben az áruk értéke ezek alatt marad, az ellenkezője feltételezhető. 
Az Egyesült Királyság ilyen indikatív értékeket alkalmaz. Tudomásunk szerint a jelenleg 
alkalmazott értékek pl. a következők: 3200 cigaretta, 3 kg dohány, 110 liter sör és 90 liter bor.

Amennyiben egy személyről megállapítást nyer, hogy nem saját használatra szánt árukat 
birtokol, és nem tesz eleget az EK szabályaiban a „kereskedelmi” szállítmányokra 
vonatkozóan előírt eljárásoknak, a tagállam jogosult szankciókról rendelkezni ilyen 
szabálytalan áruszállítás ellen. Azonban a közösségi jog általános elvéből következően az 
ilyen szankcióknak arányosaknak kell lenniük, vagyis szükségesnek kell lenniük, és nem 
szabad túllépniük a céljaik (ez esetben az adószabályoknak való megfelelés biztosítása) 
eléréséhez szükséges mértéket.

A petícióban említett helyzet az Egyesült Királyság vám- és jövedékiadó-hatóságainak az 
Egyesült Királyságba olyan jövedékiadó-köteles áruk (szeszes italok és dohány) birtokában 
belépő magánszemélyekkel szemben alkalmazott eljárásaival kapcsolatos, melyeket azok más 
tagállamban – az adó megfizetése mellett – vásároltak,. A közösségi jog értelmében 

  
1 Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes, a Közösséghez 2004 óta csatlakozott új tavállamokban 
bizonyos abszolút értékhatárok alkalmazhatók.
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(92/12/EGK irányelv) a magánszemély egy tagállamban bármilyen mennyiségben vásárolhat 
ilyen jövedékiadó-köteles árut, és azt másik tagállamba szállíthatja minden alakiság és a 
második államban jövedéki adó megfizetésére vonatkozó kötelezettség nélkül, amennyiben az 
ilyen árukat kizárólag a magánszemély saját használatára szánják (vagyis az árukat a 
birtokosuk saját fogyasztására szánják vagy ajándékként, térítés nélkül kívánják továbbadni). 
Ha azonban az ilyen árukat nem „saját használatra” szánják, a második tagállamban jövedéki 
adót kell fizetni.

Háttér
Számos (2001-ben benyújtott) olyan panaszt követően, melyek a petíció benyújtója által 
említettekhez hasonló problémákról számoltak be, a Bizottság az EKSz 226. cikke értelmében 
jogsértési eljárást indított. Alapos vizsgálatot követően a Bizottság arra a következtetésre 
jutott, hogy az Egyesült Királyság szankciórendszere bizonyos tekintetben aránytalan (és 
ebből következően ellentétes a közösségi jog elveivel). A Bizottság véleménye szerint az 
érintett jövedékiadó-köteles termékek (és adott esetben az áruk szállítására használt járművek) 
szisztematikus lefoglalása aránytalan szankció olyan helyzetekben, amikor az árukat – annak 
ellenére, hogy azokat nem a birtokos „saját használatára” szánják a fenti meghatározás 
szerint, és így azok az Egyesült Királyságban jövedékiadó-kötelesek – mégsem profit céljából 
birtokolják, és más súlyosító körülmény sincs.

A Bizottság ebből következően 2004. július 7-én úgy határozott, hogy indokolással ellátott 
véleményt küld az Egyesült Királyságnak, 2004. október 20-án pedig úgy, hogy az ügyet a 
Bíróság elé utalja. 

A határozatot követően az Egyesült Királyság hatóságai javaslatokat tettek eljárásaik 
módosítására, és ezeket a Bizottság megvizsgálta. Ez év márciusától az Egyesült Királyság 
végrehajtotta a szükséges változtatásokat, és így a Bizottság a jogsértési eljárást lezárhatta.

Következtetés
Mivel a petícióból hiányoznak olyan információk, melyek alapján a Bizottság megfelelően 
megítélhetné a petíció benyújtójának helyzetét, a Bizottság úgy határozott, hogy kapcsolatba 
lép az Egyesült Királyság állandó képviseletével a petíció benyújtója helyzetének tisztázása és 
az EK-szabályok alapján a királyi vámhatóság újabb eljárásai alkalmazásának megvizsgálása 
érdekében. A Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogják a vizsgálat eredményéről. 


