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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Alexandru Ciobotar, román állampolgár által benyújtott 1001/2006. számú, több mint 
23 aláírást tartalmazó petíció a használt gépjárművekre kivetett, romániai regisztrációs 
adó és az áruk szabad mozgására vonatkozó közösségi elv összeegyeztethetetlenségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a román kormány által a használt gépjárművekre felszámított 
regisztrációs adó ellentétes az áruk szabad mozgására vonatkozó közösségi elvvel. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a regisztrációs adó, amely a Romániába behozott valamennyi 
használt gépjárműre vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az autó az EU-ból vagy harmadik 
országból származik, indokolatlanul magas (a gépjármű értékének kétszerese), és ezáltal 
megakadályozza a román állampolgárokat abban, hogy használt gépjárművet vásároljanak. A 
petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgáltassa meg az Európai 
Bizottsággal a regisztrációs adónak az európai joggal való esetleges 
összeegyeztethetetlenségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 9.

Elsőként azt kell megállapítani, hogy a petíció tárgya belső adóval kapcsolatos intézkedést 
érint-e. A Bíróság következetesen ítélkezett arról, hogy az a pénzügyi teher, amely a belső 
adók rendszerének részét képezi, és amelyet objektív követelmények alapján, tekintet nélkül 
az áruk eredetére, rendszeresen az áruk csoportjaira alkalmaznak, az EK-Szerződés 90. 
cikkének hatálya alá tartozik. A gépjármű-regisztrációs adó, amit Romániában is kiróttak, 
fiskális természetű, és nem amiatt vetik ki, hogy a jármű az azt alkalmazó ország határán 
áthalad, hanem más meghatározó ügyleti tények okán, amelyek magukban foglalják a 
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gépjármű adott államban történő első regisztrációját.1 Az adót, ezért az árukkal kapcsolatos 
belső adók rendszerének részeként kell tekinteni, ennélfogva az EK-Szerződés 90. cikke 
alapján kell vizsgálni.

Az EK-Szerződés 90. cikke szerint a tagállamok nem tarthatnak fenn olyan hátrányosan 
megkülönböztető adórendszert, amely nagyobb adóterhet ró az importált termékekre, mint a 
hasonló hazai termékekre. A használt gépjárművek adóztatása tekintetében ez például azt 
jelenti, hogy a tagállam nem alkalmazhat magasabb adókulcsokat az importált gépjárművekre, 
mint azokra a hasonló gépjárművekre, amelyeket a hazai piacon már regisztráltak, vagy nem 
tarthatja fenn a fizetendő terhek kiszámításának olyan módjait, amelyek a más tagállamokból 
származó autók súlyosabb megadóztatásához vezetnének. Az adókulcsok tekintetében meg 
kell jegyezni, hogy amíg ezek szintjét úgy állapítják meg, hogy nem tesznek különbséget 
külföldről származó és a belföldi termékek között, a nagyon magas adószintek is megfelelnek 
a közösségi jognak. A Bíróság a Bizottság kontra Dánia ügyben kimondta, hogy az EK-
Szerződés 90. cikke nem arra szolgál, hogy az adózási szintek túlzott mértékét szankcionálja, 
és a tagállamok az adókulcsokat az általuk megfelelőnek ítélt szinteken állapítják meg.2 Ezért 
a Bizottságnak nincs jogalapja a Romániában kivetett gépjármű-regisztrációs adó szintjeit 
kifogásolni. A Bizottság azonban romániai regisztrációs adó egyéb kérdéseit is felfedte, 
amelyek ellentétben állni látszanak az EK-Szerződés 90. cikkével. 

A Bíróság elfogadott esetjoga szerint, amennyiben egy másik tagállamból származó használt 
gépjárműre kivetett adó mértéke meghaladja a belföldi piacon már regisztrált, hasonló 
gépjármű értékébe beépített adó maradványértékét, az egyértelműen sérti az EK-Szerződés 
90. cikkét.3 A Bíróság szerint az EK-Szerződés 90. cikkében tiltott megkülönböztetés 
elkerülhető, ha figyelembe vesszük az importált jármű valós értékcsökkenését azáltal, hogy az 
adó mértékét a jármű értékcsökkenésének függvényében csökkentjük.4

A Bizottság elemezte a gépjármű regisztrációs adóval kapcsolatos román szabályokat, és arra 
a következtetésre jutott, hogy azok nem felelnek meg az EK Szerződés 90. cikkében foglalt 
egyenlő bánásmód elvének. Következésképpen jogsértési eljárás indult a hivatalos értesítést 
tartalmazó levél Románia részére történő megküldésével, ösztönözve az országot 
jogszabályainak a közösségi joggal való összeegyeztethetőségének megteremtésére.

Románia elismerte a jogsértést, és jelenleg a Bizottsággal konzultálva nemzeti jogszabályai 
módosításán dolgozik, annak érdekében, hogy a megtámadott rendelkezéseket összhangba 
hozza az EK szerződéssel. 

Következtetés

                                               
1      A Bíróság C-383/01. számú De Danske Bilimportører kontra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.

ügyben 2003. június 17-én hozott ítélete, EBHT 2003., I-06065. o., 34. pont
2      A Bíróság C-47/88. számú Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben 1990. december 

11-én hozott ítélete, EBHT 1990, I-04509. o., 10. pont
3 A Bíróság C-393/98. számú Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben 2001. 

február 22-én hozott ítélete, EBHT 2001, I-01327. o.
4 A Bíróság C-345/93. számú Fazenda Pública és Ministério Público kontra Américo João Nunes Tadeu 

ügyben 1995. március 9-én hozott ítélete, EBHT 1995, I-00479. o., 17. pont
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A Bizottság megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Románia 
megváltoztassa jogszabályait, hangsúlyozva az EK-Szerződés 90. cikkének megsértését.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A fent említett petíciók alapjául szolgáló jogszabályt összhangba hozták a közösségi joggal. 
Következésképpen a Bizottság által ebben az ügyben indított jogsértési eljárást lezárták. 

Jelenleg folyik a gépjármű-adókra vonatkozó új román szabályokban bekövetkezett 
legfrissebb változások vizsgálata, amelynek végén a Bizottság minden érintett felet tájékoztat 
majd az eredményekről. Azt is érdemes megjegyezni, hogy Románia új kormánya bejelentette 
arra irányuló szándékát, hogy az adómértéket az annak jelentős emelését megelőzően 
érvényes szintekre csökkentse, a különbözetet pedig megtérítse.
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