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Tárgy: Rumen Todorov bolgár állampolgár által benyújtott 1661/2012. számú 
petíció a gépkocsik adóztatásáról Bulgáriában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi az új és régi gépkocsikra vonatkozó bolgár adózási 
politikát. Azt állítja, hogy a kormány nem ösztönzi állampolgárait arra, hogy 
környezetbarátabb és biztonságosabb gépjárműveket vásároljanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 1. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója megkérdőjelezi az új és régi gépkocsikra vonatkozó bolgár adózási 
politikát. Azt állítja, hogy az új gépkocsikra vonatkozó adók magasabbak, mint a régiekre. 
Ezért úgy véli, hogy a bolgár kormány nem ösztönzi állampolgárait arra, hogy 
környezetbarátabb és biztonságosabb gépjárműveket vásároljanak.

A petíció benyújtója által vett példa a gépkocsikra vonatkozó adóra (danak varhu prevoznite 
sredstva)1 hivatkozik, amely egy éves gépjárműadó, melynek mértéke a motor 
teljesítményétől és a gépkocsi gyártásának évétől függ.

                                               
1 A helyi adókról és díjakról szóló jogszabály (Zakon za mestnite danatsi i taxi) 52. és azt követő cikkei.
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A Bizottság észrevételei

A rendkívül korlátozott hatállyal bíró irányelven kívül1 nincs harmonizáció a 
személygépkocsik adóztatása terén. A tagállamok szabadon dönthetnek a gépkocsikra kivetett 
adókról, azok szintjéről és számításuk módjáról, feltéve azonban, hogy azok megfelelnek a 
Szerződésekben2 lefektetett, a megkülönböztetésmentességről és a szabad mozgásról szóló 
elveknek.

2005-ben az Európai Bizottság irányelvre irányuló javaslatot3 nyújtott be, amely 
megkövetelné a tagállamoktól, hogy alakítsák át a személygépkocsikra vonatkozó 
adórendszerüket. Ez a javaslat elősegítené a fenntarthatóságot a regisztrációs adók és az éves 
gépkocsi-forgalmi adók adóalapjába a személygépkocsik széndioxid-kibocsátásához 
közvetlenül kapcsolódó elemek beépítése révén. Azonban a javaslat ezidáig nem kapott 
egyhangú támogatást a tagállamok részéről.

Következésképpen a jelenlegi uniós jogszabályok értelmében a tagállamok nem kötelesek 
figyelembe venni a gépkocsik környezetvédelmi teljesítményét vagy biztonságosságát az 
általuk kivetett adók kiszámítása során.

Az a puszta tény, hogy a bolgár jogszabályok magasabb forgalmi adót állapítanak meg az 
(ugyanolyan teljesítményű) új autókra, mint a régiekre nem utal az uniós jog megsértésére.

Következtetés 

A Bizottság úgy találja, hogy a petíció benyújtója által ismertetett tények nem utalnak az 
uniós jogszabályok megszegésére.

                                               
1 A Tanács 1983. március 28-i 83/182/EGK irányelve az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy 

másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről (HL L 105., 
1983.4.23., 59-63. o.).

2 A járművek adóztatása terén felmerülő főbb jogi kérdések áttekintése megtalálható „A belső piac 
megerősítése a személygépkocsikra vonatkozó, határokon átnyúló adózási akadályok eltávolítása útján” című, 
2012. december 14-i bizottsági közleményt (COM(2012)0756 végleges) kísérő, a személygépkocsiknak az 
uniós jogszabályoknak megfelelő adóztatási elveinek a Bíróság általi értelmezéséről szóló bizottsági 
munkadokumentumban.

3 COM(2005)0261 végleges; IP/2005/839 sajtóközlemény.


