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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2008-ban költözött Máltára, ahová a 13 éve a tulajdonában lévő 
gépjárművét is magával vitte. A gépjárműve után több mint 13 000 eurót kellett megfizetnie 
gépjármű-nyilvántartási adó jogcímén.

A máltai kormány rendezte a 2009 februárja után importált gépjárművek után fizetendő adó 
ügyét, azonban a 2004. május 1. (Málta belépése az Európai Unióba) és 2009 februárja közötti 
időszak még nem rendezett.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A gépjárművek adóztatására vonatkozó uniós jog rendkívül összetett, és nincs összhangban a 
belső piaci igényekkel. Ugyanakkor az említett jog bármilyen módosítása csak a tagállamok 
egyhangú egyetértése esetén valósulhat meg, a gyakorlatban a Bizottság keveset tehet a 
helyzet tövid távon történő javítása érdekében. Jóllehet a Bizottság több kísérletet is tett azon 
adóakadályok megszüntetésére, amelyek torzítják a személygépjárművek belső piacon való 
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szabad mozgását1, eddig – a tagállamok kellő támogatásának hiánya miatt – nem fogadták el a 
Bizottság által e téren tett javaslatokat.

Ennek szem előtt tartása mellett a tagállamok elvben továbbra is szabadon vethetnek ki belső 
adót a gépjárművekre a területükön történő első nyilvántartásba vételük alkalmával, és 
számos tagállam valóban alkalmaz is ilyen adókat. Ennek során azonban tiszteletben kell 
tartaniuk az uniós jogot, különös tekintettel az EUMSZ 110. cikkére, amelynek értelmében a 
tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki más tagállamok termékeire a 
hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb, 
megkülönböztető jellegű belső adót.

A Bizottság szerepe – a Szerződések őreként – annak biztosításából áll, hogy a nemzeti jog 
megfeleljen az uniós jognak. Így a Bizottság csak a jelenleg hatályos jogszabályok keretében 
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy lépéseket tegyen. Máltát illetően a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett a korábbi gépjármű-nyilvántartási adórendszer 
ellen, ennek eredményeként pedig 2008-ben módosították a vonatkozó jogszabályt. A máltai 
jog e módosításait követően nincs jele annak, hogy Málta továbbra is megszegné az uniós 
jogot ebben a tekintetben.

Az Európai Bizottságtól függetlenül azonban, a polgárokon múlik, hogy megvédik-e az uniós 
jog által meghatározott jogaikat. Az állampolgárnak magának kell megtennie a szükséges 
lépéseket és nemzeti szinten hivatkoznia ezekre a jogokra, szükség esetén közigazgatási vagy 
bírósági eljárást kezdeményezve az általa az uniós joggal ellentétesnek vélt adókivetés ellen, 
hogy ennek megfelelően visszatérítésre legyen jogosult. Ezért tehát a petíció benyújtóján 
múlott, hogy kezdeményez-e ilyen eljárást a 2009 előtti jogszabályon alapuló adókivetés 
ellen, illetve hogy kéri-e a jogtalanul kifizetett adók visszatérítését a máltai hatóságoktól.

Az ilyen jogellenes adók visszafizetése nem tartozik a Bizottság hatáskörébe. Az Európai 
Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján, a jogalap nélkül kivetett adókra vonatkozó 
közösségi szabályozás hiányában az egyes tagállamok belső jogrendjének feladata, hogy 
kijelölje a hatáskörrel rendelkező bíróságokat, és meghatározza az azon jogok védelmének 
biztosítását szolgáló keresetek eljárási szabályait, amelyek a közösségi jogból erednek a 
jogalanyok számára, azzal a feltétellel, hogy e szabályok egyfelől nem lehetnek 
kedvezőtlenebbek, mint azok, amelyek a hasonló nemzeti keresetekre vonatkoznak 
(egyenértékűség elve), és másfelől nem tehetik gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül 
nehézzé az uniós jogrend által biztosított jogok gyakorlását (hatékony érvényesülés elve). 

Ami az utóbbi elvet illeti, a Bíróság megállapította, hogy a jogbiztonság érdekében − amely 
mind az adófizetőt, mind a közigazgatást védi − összhangban van az uniós jogokkal az 
eljárások indítására vonatkozó ésszerű határidők megállapítása. Az ilyen határidők nem olyan 
jellegűek, hogy gyakorlatilag lehetetlenné vagy túlzottan nehézzé tennék az uniós jogrend 
által biztosított jogok gyakorlását.

Következtetés

A szóban forgó ügyben a petíció benyújtóján múlott, hogy megfelelő időben tesz-e panaszt a 
véleménye szerint az uniós joggal ellentétes adókivetés ellen, illetve hogy a 
jogtalanul/szükségtelenül kifizetett adók visszatérítését kéri. Ebben a tekintetben a petíció 
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Lásd a legutóbbi 2012. december  14-i „A belső piac megerősítése a személygépkocsikra vonatkozó, határokon 
átnyúló adózási akadályok eltávolítása útján” című COM(2012)0756 közleményt.
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benyújtójának be kellett volna tartania a nemzeti (ez esetben a máltai) jog vonatkozó eljárási 
szabályait. Ebben az ügyben nincsen arra utaló jel, hogy az adóvisszatérítés igénylésére 
vonatkozó máltai jogszabályok kevésbé kedvezőek lennének, mint hasonló tagállami jogi 
esetekre vonatkozó szabályok, illetve hogy gyakorlatilag lehetetlenné vagy túlzottan nehézzé 
tennék az uniós jogrend által biztosított jogok gyakorlását. Ezért ebben a kérdésben láthatóan 
nincs szó az uniós jog megsértéséről, ha a petíció benyújtója nem indított időben keresetet a 
máltai jognak megfelelően. 


