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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Anja Neumann, német állampolgár által benyújtott 0722/2006 sz. petíció 
Görögországban a külföldön nyilvántartott gépjárművek elkobzásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a külföldön nyilvántartott gépjárművek görög hatóságok által 
történő önkényes elkobzását. Kijelenti, hogy bár az ide vonatkozó EU-s jogszabályok 
legfeljebb 6 hónapra lehetővé teszik a belépést Görögország területére külföldön 
nyilvántartott gépjárművel, az illetékes hatóságok mégis önkényes intézkedéseket 
foganatosítanak, mint például a gépjármű elkobzása, csillagászati összegű pénzbírságok 
kiszabása, vagy a jármű kötelező eladása. Felhívja az Európai Parlamentet, hogy vessen véget 
az uniós polgárokat megillető legitim jogok ismétlődő megsértésének.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz

I. A panasz

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, Németországban nyilvántartott gépjárművét 
használja Görögországban. Először is tájékoztatja az Európai Parlamentet a görög 
hatóságoknak arról a gyakorlatáról, hogy bizonyos helyzetekben elkobozzák a külföldön 
nyilvántartott gépjárműveket, és tulajdonosaikat magas pénzbírsággal sújtják. Másodszor
pedig megemlíti, hogy Görögországban a külföldi gépjárművek újbóli nyilvántartásba 
vételekor nagyon magas regisztrációs adót vetnek ki. Véleménye szerint ezek a görögországi 
gyakorlatok illegálisak, és arra kéri a Parlamentet, hogy lépjen fel a közösségi jog 
megsértésének befejezése érdekében.
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II. A Bizottság észrevételei
Regisztrációs adó
Közösségi szintű harmonizáció hiányában a tagállamok szabadon vethetnek ki regisztrációs 
adót a gépjárművekre, amennyiben tiszteletben tartják az elsődleges és másodlagos közösségi 
jogot. Az elsődleges jogra vonatkozóan kötelesek betartani az EK-Szerződés 90. cikkét,
amely megtiltja a tagállamoknak, hogy más tagállamok termékeire akár közvetlenül, akár
közvetve a hasonló hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső 
adót vessenek ki. A közösségi jog ezen alapelve elsődleges fontosságú a gépjárművek 
adóztatása terén, mivel gyakran ez alapján mérik fel, hogy a regisztrációs adó 
összeegyeztethető-e a közösségi joggal. Ez azt jelenti, hogy Görögország elvileg nincs eltiltva 
attól, hogy a saját területén regisztrációs adót vessen ki a gépjárművek első nyilvántartásba 
vételére, feltéve, hogy tiszteletben tartja a közösségi jogszabályokat.

Mivel a Bizottság álláspontja szerint Görögország a használt gépjárművek regisztrációs 
adójának kiszámítására szolgáló értékcsökkenési skálát olyan módon alkalmazza, amely sérti 
az EK-Szerződés 90. cikkét, úgy döntött, hogy Görögországot az Európai Bíróság elé viszi. 
Ez a C-74/06 sz. ügy, amelynek nyilvános meghallgatására 2007. április 18-án került sor, 
jelenleg folyamatban van a Bíróság előtt.
A 83/182/EGK irányelv
Az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 
behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK irányelv (HL L 105., 
1983.4.23.) azt a célt szolgálja, hogy megszüntesse a személyek szabad mozgásának és az 
európai belső piac létrehozásának akadályait. Az irányelv szerint egy szállítóeszköz ideiglenes 
behozatala esetén a gépjármű-regisztrációs adótól és a szokásos útadóktól való mentesség
minden tizenkét hónapos időszakban legfeljebb hat hónapra – folyamatosan vagy egyéb 
módon – érvényes, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

- a szállítóeszközt a tagállam hazai piacán hatályos általános adózási feltételek mellett 
szerezték be;

- a szállítóeszközt importáló személy az ideiglenes behozatal tagállamán kívüli
tagállamban szokásos tartózkodási hellyel1 rendelkezik, és az adott szállítóeszközt 
magáncélra használja;

- a szállítóeszközt nem értékesítik vagy nem adják bérbe az ideiglenes behozatal 
tagállamában, illetve nem kölcsönzik ki az adott államban honos személynek.

Ebben a konkrét helyzetben úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója Görögországban bármely 
tizenkét hónapos időszakban 6 hónapnál tovább használja gépjárművét, miközben a 
szokásos tartózkodási helye Görögországban van. Ez azt jelenti, hogy a petíció 
benyújtójának helyzetére a 83/182/EGK irányelvben előírt mentességek nem alkalmazhatók, 
és így Görögország nem köteles a Németországban nyilvántartásba vett gépjárművet a

  
1 A 83/182 irányelv 7. cikkének (1) bekezdése szerint „Ezen irányelv alkalmazásában „szokásos 

tartózkodási hely” azon hely, ahol egy személy általában, azaz naptári évenként legalább 185 napot lakik 
személyes és foglalkozási kötelékek vagy foglalkozási kötelékek nélküli személy esetén olyan személyes 
kötelékek  miatt, amelyek szoros kapcsolatot létesítenek a személy és a tartózkodási hely között.”
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görögországi regisztrációs adó alól mentesíteni.

A 83/183/EGK irányelv
A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges 
behozatalára alkalmazandó adómentességekről szóló 83/183/EGK irányelvet (HL L 105., 
1983.4.23., 64-65. o.) a Közösségen belül a személyek szabad mozgására vonatkozó 
adóakadályok csökkentése érdekében vezették be. Az irányelv mentességet vezet be a 
bármely tagállamba behozott gépjárművekre vonatkozó fogyasztási adók alól, így 
nagymértékben korlátozza a tagállamok jogait arra vonatkozóan, hogy ezen a területen adót 
vessenek ki.

Az irányelv szerint minden tagállamban fogyasztásiadó-mentességet élveznek a szokásos 
tartózkodási helyüket áthelyező magánszemélyek által bármely másik tagállamból behozott 
gépjárművek, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- a gépjárművet a tagállamok egyikének hazai piacán hatályos általános adózási 
feltételek mellett szerezték be, és kivitel alapján nem esik semmilyen fogyasztási adó 
mentességének vagy visszatérítésének hatálya alá;

- az importáló személy a tartózkodási helyének megváltoztatása előtt legalább hat 
hónapig maga használta a gépjárművet a kivitel szerinti tagállamban;

- a gépjárművet az új tartózkodási hely szerinti tagállamba az azt importáló személy 
tartózkodási helyének megváltoztatását követő tizenkét hónapon belül áthelyezik;

- az importált gépjárművet az annak behozatalát követő tizenkét hónapban nem 
értékesítik, nem adják bérbe vagy kölcsönbe, kivéve az importáló tagállam illetékes 
hatóságainak megelégedésére kellően indokolt körülmények esetén.

Ezen a ponton ki kell emelni, hogy a Bíróság a Bizottság álláspontjával ellentétesen úgy 
döntött, hogy a különböző tagállamokban behajtott gépjármű-regisztrációs adók nem 
minősülnek az ezen irányelv hatálya alá tartozó fogyasztási adóknak. Ennélfogva a petíció 
benyújtójának helyzetére a 83/183/EGK irányelv sem vonatkozik.
Szankciók
A regisztrációs adó be nem fizetése miatt Görögország által kiszabott súlyos szankciókat 
illetően a Bíróság a 262/99. sz. ügyben (Louloudakis)1, amely szintén a görögországi 
regisztrációs adók be nem fizetése után járó szankciókkal foglalkozott, már kimondta, hogy a 
különböző szankciókat előíró nemzeti szabályozás csak akkor felel meg az arányosság 
elvének, ha a szankciókat a jogsértés súlyának vizsgálatakor a végrehajtás és a megelőzés 
követelménye szükségessé teszi. A Bizottság úgy véli, hogy a görögországi szankciók 
rendszere méltánytalan és azok mértéke aránytalan. Ezzel a problémával kapcsolatban számos 
panasz érkezett, amelyekkel jelenleg az 1997/4258. sz. jogsértési eljárás keretében 
foglalkoznak. A Görögország elleni jogsértési eljárás lezárása után a Bizottság úgy döntött, 
hogy Görögországot az Európai Bíróság (EB) elé viszi. Az ügyben, amely a Bíróság előtt
jelenleg a C-156/04. szám alatt folyamatban van, 2006. június 26-án került sor nyilvános 
meghallgatásra, és a Főtanácsnok indítványa, amely egybeesik a Bizottság álláspontjával, 
2006. szeptember 14-én került kihirdetésre.

  
1 C-262/99. sz. ügy, Praskevas Louloudakis kontra Görög Köztársaság, 71. bekezdés.
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Az Európai Parlament a problémával a saját kezdeményezésére elkészített Cashman-
jelentésben (A6-0394/2005) is foglalkozott, amelyet a Parlament 2006. február 14-én fogadott 
el.

III. Következtetés
Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság szakszolgálatai panaszként veszik nyilvántartásba a 
petíció benyújtójának levelét, és továbbra is tájékoztatni fogják a Bizottság jövőbeni 
lehetséges fellépéséről a C-156/04. és C-74/06. sz. ügy kimenetelétől függő kérdésekben.
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