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Tárgy: ACC, román állampolgár által benyújtott 0800/2009. számú petíció a 
gépkocsija romániai nyilvántartásba vétele során felmerült nehézségekről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy 2007-ben gyártott és Olaszországban vásárolt jármű tulajdonosa, 
segítséget kér az Európai Parlamenttől, mivel nem tudta nyilvántartásba vetetni az autóját 
Romániában, mert a fizetendő adó nagyobb volt, mint az autó vételára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A petíció

A petíció benyújtója azt mondja, hogy autóját 2008. december 15. előtt vitte Romániába, a 
gépjárműadóra vonatkozó új szabályok hatálybalépése előtt, amely tényt közjegyző igazolta.  
A román adóhatóságok azonban az új, szigorúbb adószabályok szerint vették nyilvántartásba 
az autót. A befizetendő adó meghaladja az autó értékét.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Először is, a szóban forgó kérdés (az adott gépjárműnek nem a régi adószabályok szerinti 
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nyilvántartásba vétele) nemzeti szintű kérdés. Azok az adófizetők, akiknek kérelmét az 
adóhatóságok nem az akkor alkalmazandó környezetszennyezési adó szerint fogadták be, 
hivatali visszásságra hivatkozva saját tagállamuk közigazgatási/igazságügyi hatóságához 
fordulhatnak. 

Másodszor, meg kell jegyezni, hogy a személygépkocsik adóztatásának terén nincs európai 
uniós harmonizáció. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen adókat, és azok 
mértékéről és számítási módszeréről egyoldalúan dönthetnek. A Bíróság a Bizottság kontra 
Dánia ügyben úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 90. cikke nem szolgál a túlzó 
adószintek felülbírálására, és hogy a tagállamok olyan mértékű adókat szabhatnak ki, 
amelyeket megfelelőnek találnak1. A Bíróság szerint még a nagyon magas adókat sem lehet a 
közösségi joggal ellentétesnek tekinteni, ha azokat a hazai termékekre és a más 
tagállamokból származó termékekre egyaránt kivetik (EK-Szerződés 90. cikke).

Ami a használt gépjárművek adóztatását illeti, a Bíróság jól megalapozott ítélkezési 
gyakorlata szerint az EK-Szerződés 90. cikke akkor sérül, ha egy másik tagállamból 
származó használt gépjárműre kivetett adó meghaladja a hazai piacon új gépjárműként 
nyilvántartásba vett hasonló gépjármű értékébe foglalt maradvány adó összegét2. A Bíróság 
szerint az EK-Szerződés 90. cikke által tiltott megkülönböztetés elkerülhető, ha a 
regisztrációs adó számításakor figyelembe veszik a behozott gépjármű valódi 
értékcsökkenését3.

A Bizottság megvizsgálta az autókra kivetett környezetszennyezési adóra vonatkozó, a 
2009/7 sz. sürgősségi rendelettel (OG No. 103, 2009.02.19) módosított romániai szabályokat, 
és arra a következtetésre jutott, hogy ezek a szabályok nem felelnek meg a hazai áruk és a 
más tagállamokból származó áruk közötti egyenlő bánásmód elvének. Így a Bizottság 2009. 
június 25-én úgy határozott, hogy hivatalos értesítés megküldésével jogsértési eljárást 
kezdeményez a Román Köztársaság ellen.
2009. szeptember 29-én, a határidő meghosszabbítását követően, a Román Köztársaság 
benyújtotta észrevételeit, amelyeket jelenleg fordítanak.

Érdemes megjegyezni, hogy a Bizottsághoz továbbra is számos panasz érkezik ez ügyben, és 
hogy ígéretet tett arra, hogy vizsgálatának eredményéről tájékoztatni fogja az érintetteket. A 
Bizottság a jogsértési eljárás megkezdésével egyidejűleg sajtóközleményt adott ki 
(IP/09/1012). Ugyancsak sajtóközleményben adnak majd tájékoztatást a jogsértési eljárás 
során a Bizottság által tett következő lépésekről.

Következtetések

A petíció benyújtója által felvetett ügy láthatóan nem érinti a nemzeti jogszabályok és 
közösségi jog összeegyeztethetőségét. Az azonban megerősíthető, hogy a gépjárművekre 
kivetetett környezetszennyezési adó romániai szabályozása jelenleg a Bizottság vizsgálatának 
                                               
1 Lásd a Bíróság  C-47/88 sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben 1990. december 11-
én hozott ítéletét (EBHT 1990, I-04509. o., 10. pont.).2 Lásd a Bíróság  C-393/98 sz. Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben 2001. 
február 22-én hozott ítéletét (EBHT 2001, 1-01327. o).3 Lásd a Bíróság C-345/93 sz. Fazenda Publica és Ministério Público kontra Américo João Nunes Tadeu ügyben 
1995. március 9-én hozott ítéletét (EBHT 1995., 1-00479. o., 17. pont).
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tárgyát képezi.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció

A petíció benyújtója kifejti, hogy autóját 2008. december 15. előtt vitte Romániába – azaz a 
gépjárműadóra vonatkozó új szabályok hatálybalépése előtt –, amely tényt közjegyző 
igazolta. A román adóhatóságok azonban az új, szigorúbb adószabályok szerint vették 
nyilvántartásba a gépkocsit, aminek következtében a befizetendő adó mértéke meghaladja az 
autó értékét. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Először is, a szóban forgó kérdés (a regisztrálandó gépjárműveknek nem a régi adószabályok 
szerinti nyilvántartásba vétele) nemzeti hatáskörbe tartozik. Azon adófizetők, akik kérelmét 
az adóhatóságok nem fogadták el a környezetszennyezési adóra vonatkozó, annakidején 
alkalmazandó szabályok alapján, hivatali visszásságra hivatkozva saját tagállamuk 
közigazgatási/igazságügyi hatóságához fordulhatnak.

Másodsorban meg kell jegyezni, hogy a személygépkocsik adóztatásának terén nincs európai 
uniós szintű harmonizáció. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen adókat, és 
azok mértékéről és számítási módjáról egyoldalúan dönthetnek. A Bíróság a Bizottság kontra 
Dánia ügyben úgy ítélkezett, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 
110. cikke1 nem szolgál a túlzott mértékű adószintek felülbírálására, és a tagállamok olyan 
mértékű adókat szabhatnak ki, amelyeket megfelelőnek találnak2. A Bíróság szerint még a 
rendkívül magas adómértékeket sem lehet a közösségi joggal ellentétesnek tekinteni,
amennyiben azokat a hazai termékekre és a más tagállamokból származó termékekre 
egyaránt kivetik (az EUMSz. 110. cikke).

Ami kifejezetten a használt gépjárművek adóztatását illeti, a Bíróság állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint az EUMSz. 110. cikke akkor sérül, ha egy másik tagállamból származó 
használt gépjárműre kivetett adó mértéke meghaladja a hazai piacon új gépjárműként 
nyilvántartásba vett hasonló gépjármű értékében foglalt maradványadó összegét3. A Bíróság 
szerint az EUMSz. 110. cikke által tiltott megkülönböztetés elkerülhető, ha a regisztrációs 
adó számításakor figyelembe veszik a behozott gépjármű tényleges értékcsökkenését.4

                                               
1 Egységes szerkezetbe foglalt változat (Hivatalos Lap C 115., 2008.5.9.). Az EKSz. korábbi 90. cikke.

2 Lásd a Bíróságnak a C-47/88 sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben 1990. 
december 11-én hozott ítéletét (EBHT 1990, I-04509. o., 10. pont.).

3 Lásd a Bíróságnak a C-393/98. sz. Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben 2001. február 22-
én hozott ítéletét (EBHT 2001, 1-01327. o).

4 Lásd a Bíróságnak a C-345/93. sz. Fazenda Publica és Ministério Público kontra Américo João Nunes Tadeu ügyben 1995. 
március 9-én hozott ítéletét (EBHT 1995., 1-00479. o., 17. pont).
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A Bizottság megvizsgálta a gépkocsikra kivetett környezetszennyezési adóra vonatkozó, a 
218/2009. sz. sürgősségi kormányrendelettel (OG No. 836., 2008.12.11.) módosított 
romániai szabályokat, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egyes 
személygépjárművek esetében biztosított mentesség nem felel meg a hazai áruk és a más 
tagállamokból származó áruk közötti egyenlő bánásmód elvének. Következésképpen a 
Bizottság 2009. június 25-én úgy határozott, hogy hivatalos figyelmeztető levél 
megküldésével jogsértési eljárást kezdeményez a Román Köztársaság ellen.

2009. szeptember 29-én, a határidő meghosszabbítását követően, a Román Köztársaság 
benyújtotta észrevételeit, és 2010. január 12-én tájékoztatta a Bizottságot a 117/2009. sz. 
sürgősségi kormányrendeletről, amely 2010. január 1-jei hatállyal eltörölte a 218/2008. sz. 
sürgősségi rendelet által biztosított mentességet. Következésképpen a Bizottság a jogsértési 
eljárás lezárását tervezi. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Bizottsághoz továbbra is számos panasz érkezik a szóban 
forgó ügyben, és ígéretet tett arra, hogy a vizsgálat eredményéről tájékoztatni fogja az érintett 
személyeket. A Bizottság a jogsértési eljárás megkezdésével egyidejűleg sajtóközleményt 
adott ki (IP/09/1012). Folyamatban van egy, a Hivatalos Lapban közzéteendő 
közleménytervezet kidolgozása is, amely az ügy lezárásának szándékáról kívánja tájékoztatni 
a nyilvánosságot.

Következtetések

A petíció benyújtója által felvetett kérdés a jelek szerint nem a nemzeti jogszabályok és a 
közösségi jog összeegyeztethetőségét érinti. Az azonban megerősíthető, hogy a 
gépjárművekre kivetetett környezetszennyezési adóra vonatkozó romániai szabályokat a 
Bizottság kivizsgálta, és azok a jelek szerint összhangban állnak az EUMSz. 110. cikkével. 


