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a járművek szennyezőanyag-kibocsátására kivetett romániai adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a 2011-es Tatu kontra Statul román ítéletre hivatkozik, amelyben a 
román kormányt a szennyezőanyag-kibocsátási adó jogosulatlanul beszedett összegének a 
kérvényező részére történő visszafizetésére kötelezték. Az ítélet ellenére a román kormány 
olyan új törvényt hozott (9/2012. sz. törvény a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának 
megadóztatásáról), amellyel a Romániában 2007 előtt nyilvántartásba vett járművekre 
visszamenőleg is kivetették az adót. A petíció benyújtója tiltakozik a hatóságok azon döntése 
ellen, hogy a Bíróság által már jogtalannak ítélt adót továbbra is beszedik, valamint 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság nem reagált azonnal az uniós jog ilyen 
nyilvánvaló megsértésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A járművek adóztatását nem hangolják össze uniós szinten. A tagállamok ezért a saját 
értékeléseik alapján alakíthatják ki a saját jármű-adóztatási rendszereiket, azzal a feltétellel, 
hogy be kell tartaniuk az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 110. cikkét. 
Megfelelő jogalap hiányában a Bizottság nem kérheti egy tagállamtól, hogy törölje el a jármű-
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regisztrációs adót.

A Tatu-ügyben1 a Bíróság megvizsgálta az 50/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet által 
kialakított román rendszert, és határozata értelmében 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.

A Bizottság úgy véli, hogy Románia megszüntette a gépjármű-regisztrációs adó az Európai 
Unió Bírósága által a Tatu-ügyben hozott ítéletben megállapított, az EUMSZ 110. cikkével 
való összeférhetetlenségét. 

A 9/2013 sz. sürgősségi rendelet alkalmazása nem bír visszamenőleges hatállyal a 
hatálybalépését megelőzően regisztrált gépkocsikra vonatkozóan, mivel ebben az esetben az 
adóköteles ügylet (vagyis a gépkocsi átruházása) a jogalkotási intézkedés hatálybalépését 
követően történik.

A Bizottság megfelelt az uniós jog megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében 
betöltendő szerepének, amikor − mind a Tatu-ügyben meghozott ítélet előtt, mind az ítélet 
meghozatala után − szorosan figyelemmel kísérte, hogy Románia teljesíti-e az EUMSZ 110. 
cikkét a gépjárművek adóztatása tekintetében. 

2005-ben a Bizottság javasolt egy személygépjárművekre kivetett adókról szóló irányelvet2, 
melynek célja a gépjármű-regisztrációs adók fokozatos megszüntetése, illetve a visszatérítési 
rendszer kialakítása az átmeneti időszakra. A tagállamok még nem jutottak megegyezésre az e 
tanácsi javaslat elfogadásához szükséges egyhangú támogatást illetően. 

Összegzés 

Mivel a petíció nem tár fel az uniós joggal való semmilyen összeférhetetlenséget, a Bizottság 
nem tehet további lépéseket ebben az ügyben. 

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

7-i ítélete.

2 A személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat, 
COM(2005)0261 végleges, 2005. július 5.


