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Tárgy: P. G. R. román állampolgár által benyújtott 0054/2012. számú petíció a külföldön 
vásárolt használt gépkocsikra kivetett környezetszennyezési adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy amikor megkísérelte Romániában forgalomba helyezni 
Nagy-Britanniában nyilvántartásba vett gépkocsiját, arról tájékoztatták, hogy a forgalomba 
helyezés csak a környezetszennyezési adó megfizetését követően lehetséges. A petíció 
benyújtója kifogásolja, hogy annak ellenére, hogy a Tatu és a Nisipeanu ügyekben (a C-
402/09., illetve a C-263/10. sz. ügy) az Európai Unió Bírósága az európai jogszabályokkal 
ellentétesnek nyilvánította a környezetszennyezési adót, egyes bíróságok és kormányzati 
hivatalok figyelmen kívül hagyják a Bíróság döntését és továbbra is megkövetelik az adó 
megfizetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Előre kell bocsátani, hogy a gépjárművek adóztatását illetően nincsen uniós szintű 
harmonizáció. Ezért a tagállamok kivethetnek ilyen jellegű adókat, és egyoldalúan 
meghatározhatják az adók mértékét és kiszámításának módját.

Így előfordulhat, hogy a tulajdonos lakóhelyének megváltozását követően ugyanarra a 
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gépjárműre az új lakhely szerinti tagországban is adót vetnek ki, holott a korábbi lakóhely 
szerinti tagállamban ez már megtörtént. Ez a helyzet azonban, közös szabályok hiányában, 
önmagában nem ellentétes az uniós joggal1.

Ettől eltekintve a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jog közvetett adózásra 
vonatkozó általános szabályait. E tekintetben a Bíróság következetesen úgy ítélkezett, hogy a 
regisztrációs vagy a Romániában kivetetthez hasonló környezetszennyezési adók 
nyilvánvalóan fiskális jellegűek, és kivetésükre nem azért kerül sor, mert valamely gépjármű 
átlépi az ilyen adóztatást alkalmazó tagállam határát, hanem egyéb, adózást keletkeztető 
tények okán, melyek részét képezi a gépjárműnek az adott tagállamban való első 
regisztrációja2. Ezért ezek az adók a termékeket terhelő általános belső adórendszer részének 
tekintendők, és így az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkének 
fényében vizsgálandók, azaz nem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést más 
tagállamok árucikkeivel szemben.

A Bizottság ismeri a Bíróság Tatu és a Nisipeanu ügyekben hozott ítéletét, valamint a Bíróság 
későbbi, a Romániában alkalmazott környezetszennyezési adó kapcsán az EUMSZ 110. 
cikkének tekintetében felmerült vitás ügyekre vonatkozó végzéseit3.

A Bizottság jelenleg vizsgál egy a szóban forgó jogszabályok módosítására irányuló 
javaslatot, és ezzel összefüggésben kapcsolatban áll a román hatóságokkal.

Az egyes adófizetők egyedi ügyeinek megoldása nem tartozik a Bizottság hatáskörébe. A 
Bizottság a Szerződés őrének szerepében annak biztosításáért felel, hogy a tagállamok által 
alkalmazott jogszabályok és közigazgatási gyakorlatok megfeleljenek az Európai Unió 
jogának. Ezért abban az esetben, ha valamely tagállam nem ülteti át, vagy helytelenül ülteti át 
az uniós jogszabályokat, vagy a gyakorlatban általánosságban helytelenül alkalmaz az uniós 
joggal összhangban lévő nemzeti jogszabályokat, a Bizottság jogsértési eljárást 
kezdeményezhet az érintett tagállam ellen. Ugyanakkor ebben az eljárásban csak a Bizottság 
és a tagállam tekintendő érintett félnek, az egyedi adófizető nem. Ebből következően az 
eljárás eredményének az egyedi esetekben nincsen közvetlen hatása. Ezért az egyedi esetek 
orvoslásának egyetlen módja, túl a Bíróság ítéletén, ha az érintett a nemzeti bíróságokhoz 
fordul, mivel egyedi ügyekben csak ezek a bíróságok nyújthatnak közvetlen jogorvoslatot (pl. 
az összeg hatóság általi visszafizetésének elrendelése, a hatósági határozatok megsemmisítése 
vagy kártérítés megítélése). 

Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy az elsőfokú bíróság (Tribunalul Iași) a 

                                               
1  A Bíróság által a C-365/02. sz. Marie Lindfors ügyben 2004. július 15-én hozott ítélet, 34. pont.
2 A Bíróság 2003. június 17-i, a C-383/01 De Danske Bilimportører kontra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen ügyben 

hozott ítéletének 34. pontja.
3 A Bíróság 2011. július 13-i végzése a C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu és 

Administrația Fondului pentru Mediu kontra Claudia Norica Vijulan ügíben, a Bíróság 2011. április 8-i végzése a C-
336/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu és Administrația Fondului pentru Mediu kontra Victor 
Vinel Ijac ügyben, a Bíróság 2011. április 8-i végzése a Daniel Ionel Obreja kontra Ministerul Economiei și Finanțelor és 
Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș ügyben (C-136/10), a Ministerul Economiei și Finanțelor és 
mások kontra SC Darmi SRL ügyben (C-178/10) és a Bíróság 2011. április 8-i végzése az Aurora Elena Sfichi kontra 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru 
Mediu ügyben (C-29/11), és az Adrian Ilaș kontra Direcția Generalâ a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu ügyben (C-30/11).
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petíció benyújtója számára kedvező ítéletet hozott1 a környezetszennyezési adó kivetése elleni 
keresete ügyében.

A Bizottság továbbra is vizsgálja a környezetszennyezési adóra vonatkozó román 
jogszabályok módosítására irányuló javaslatot az EU joggal való, a Bíróság értelmezése 
szerinti összhang biztosítása érdekében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV.): 2013. november 29.

A petíció benyújtója az 50/2008 (OUG No 50/2008) sürgősségi kormányrendeletet jelöli meg 
a környezetszennyezési adó az Egyesült Királyságban már nyilvántartásba vett gépkocsi 
romániai nyilvántartásba vételekor való kivetésének jogalapjaként. 

Ami a fent említett kormányrendeletet illeti, a Bíróság határozata értelmében2 az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal 
ellentétes, ha valamely tagállam a gépjárművek e tagállamban való első nyilvántartásba 
vételekor a gépjárműveket terhelő környezetszennyezési adót vezet be, amennyiben ezt az 
adóügyi intézkedést oly módon alakítja ki, hogy az visszatart a más tagállamokban vásárolt 
használt járműveknek az említett tagállamban való forgalomba helyezésétől, anélkül azonban, 
hogy visszatartana a belföldi piacon jelen lévő, ugyanolyan életkorú és használtsági fokú 
használt járművek megvásárlásától.    

Románia hatályon kívül helyezte az OUG 50/2008 sz. rendeletet. A jelenleg hatályos 9/2013 
sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében a környezetszennyezési adót nem csupán a más 
tagállamban vásárolt használt gépkocsik első romániai nyilvántartásba vételekor vetik ki, 
hanem az olyan, belföldi piacról származó használt gépjárművek vásárlásakor is, amelyek a 
korábban hatályban lévő egyik regisztrációs adó tárgyát sem képezték (így azokban az 
esetekben is, amikor a nemzeti bíróság egy korábbi adó visszatérítéséről határozott, vagy 
elrendelte az autónak az adó megfizetése nélküli nyilvántartásba vételét). 

Összegzés 

Tekintettel arra, hogy Románia megszüntette a gépjármű-regisztrációs adónak az EUMSZ a 
Bíróság Tatu ügyben hozott ítéletében értelmezett 110. cikkével való 
összeegyeztethetetlenségét, a Bizottság semmilyen további intézkedést nem tehet ez ügyben.  

                                               
1
Az elsőfokú bíróság (Tribunalul Iași) 2012. július 9-én megtekintett honlapján rendelkezésre álló információ, 
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA** .

2
A Bíróság C-402/09. sz. Ioan Tatu kontra Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei ügyben hozott, 2011. április 

7-i ítélete.


