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Tárgy: Uwe Käser, német állampolgár által benyújtott 1149/2009. számú petíció az 
Unió egy tagállamából importált autó tekintetében Spanyolország által 
feltételezetten jogtalanul alkalmazott importvámról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a spanyol hatóságok által szerinte indokolatlan alkalmazott 
importvám ellen, amelyet egy Nagy-Britanniából behozott autóra vetettek ki. A petíció 
benyújtója az Európai Parlamenttől kér jogi tanácsot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció benyújtója a spanyol hatóságok által alkalmazott adó (Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, a továbbiakban: IEDMT) ellen emel panaszt, amelyet 
egy általa az Egyesült Királyságból behozott autóra vetettek ki.

A jelenlegi uniós jog értelmében a tagállamok továbbra is szabadon alkalmazhatnak az 
IEDMT-hez hasonló regisztrációs adót1 a szállítóeszközök esetében. Ez a terület közösségi 
                                               
1 A „regisztrációs adó” kifejezés ebben az esetben a szállítóeszközök regisztrációjával kapcsolatos adókra 

vonatkozik, amelyeknek köszönhetően ezek az eszközök az érintett tagállamokban használhatók. Így 
határozza meg a kifejezés jelentését a Bizottság által 2005. július 5-én a Tanácshoz intézett, a 
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szinten nem harmonizált, ami azt jelenti, hogy amennyiben bizonyos alapvető uniós 
szabályokat tiszteletben tartanak, a tagállamoknak joga van regisztrációs adót kivetni a 
szállítóeszközökre azoknak az ország területére történő első belépésekor, és az adó mértékét 
igény szerint állapíthatják meg.1. Ez magyarázza, hogy egyes tagállamokban (például 
Spanyolországban) alkalmazzák az ilyen adókat, míg másokban (többek között az Egyesült 
Királyságban) nem, valamint hogy az adók jellegének és mértékének tekintetében még az 
ezeket alkalmazó országok között is jelentős eltérések tapasztalhatók.  

A tagállamokat e tekintetben megillető jogokat azonban az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz), valamint a másodlagos közösségi jog rendelkezései egyaránt 
korlátozzák. Először is, az EUMSz 110. cikkének értelmében a tagállamok nem vethetnek ki 
más tagállamok termékeire a hasonló jellegű és konkurens hazai termékre kivetett adónál 
magasabb adót2. 

A petíció benyújtójától kapott dokumentumokban semmi sem utal arra, hogy a szóban forgó 
esetben ezt a rendelkezést megsértették volna. 

Másodszor, a Tanács 1983. március 28-i 83/182/EGK irányelve korlátozza a tagállamok azon 
jogát, hogy valamely tagállamba egy másik tagállamból ideiglenesen (elvben hat hónapnál 
rövidebb időre) behozott szállítóeszközök esetében fogyasztói adót alkalmazzanak. A petíció 
benyújtója által rendelkezésre bocsátott dokumentumok azonban nem utalnak arra, hogy 
ebben az esetben ideiglenes behozatalról lenne szó.

Az Európai Bíróság értelmezésében az uniós jog nem tiltja a tagállamoknak, hogy az IEDMT-
hez hasonló regisztrációs adót vessenek ki.

                                                                                                                                                  
személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló tanácsi irányelv iránti javaslat (COM (2005) 261 végleges), 
amely ezt követően a Spanyolországban kivetett „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte” adót említi példaként az ilyen típusú adókra (lásd a javaslat II. mellékletét). 

1 Az Európai Bíróság 1990. december 11-i, a C-47/88 sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán 
Királyság ügyben hozott ítélete, EBHT 1990, I-04509. o., 10. pont.

2 A C-345/95. sz. ügyben (1995. március 9-i „Nunes Tadeu” ítélet) az Európai Bíróság azt vizsgálta, miként 
érinti a Szerződés 90. cikke (jelenleg az EUMSz 110. cikke) a tagállamok által többek között a más 
tagállamokból behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adót, és a következőt állapította meg:
„1. Az olyan gépjárműadó, amely az adó alkalmazása szerinti tagállamban összeállított vagy gyártott 

járművekre, valamint az új és használt járművekre megkülönböztetés nélkül érvényes, nem minősül 
importvámnak vagy ezzel megegyező érvényű díjnak (…)
2. A Szerződés 95. cikke (jelenleg 90. cikke) nem teszi lehetővé, hogy egy tagállam olyan adót vessen ki 
egy másik tagállamból behozott használt gépjárműre, amelynek a gépjármű tényleges értékcsökkenésének 
figyelembevétele nélkül számított összege meghaladja a tagállami területen már regisztrált hasonló használt 
gépjárművek értékébe beépült maradványadót, amely gépjárművekre az említett regisztráció alkalmával 
rájuk kivetett adó nyomán használtan történő értékesítésükkor már nem vonatkozik az adózási 
követelmény.”


