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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: S.A., francia állampolgár által benyújtott 1173/2009. számú petíció a belga 
hatóságok részéről az Európai Unió belső piacra vonatkozó elveinek 
állítólagos be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a 2001. július 20-i belga királyi rendeletre hivatkozik, amelynek 
értelmében a Belgiumban lakóhellyel rendelkező személyeknek regisztráltatniuk kell azokat a 
járműveiket, amelyeket az országban használni kívánnak, annak ellenére, hogy ezeket 
külföldön már regisztráltatták. A petíció benyújtója rámutat, hogy ez a rendelkezés olyan 
személyekre is vonatkozik, akik Belgiumban másodlagos lakóhellyel rendelkeznek, mivel hét 
közben Brüsszelben nemzetközi vagy uniós intézményekben dolgoznak, elsődleges 
lakóhelyük azonban Belgiumon kívül van. A petíció benyújtója szerint az egyes 
szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 
behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK tanácsi irányelv 
mennyiségi rendelkezéseit a lakóhely meghatározását illetően nem kellene döntőnek tekinteni 
az említett személycsoport esetében, és e tekintetben az Európai Közösségek Bíróságának C–
262/99 sz. Paraskevas Louloudakis kontra Elliniko Dimosio ügyben hozott ítéletére 
hivatkozik, amelyben a Bíróság megállapította, hogy az irányelv 7. cikkének (1) bekezdését 
úgy kell értelmezni, hogy amikor egy személy hivatásbeli és személyes kötődését tekintve két 
tagállamhoz tartozik, szokásos tartózkodási helye, amelyet az összes releváns körülmény 
figyelembevételével általános vizsgálat alapján kell meghatározni, az a hely, amelyet az 
érintett személy érdekeinek állandó központjául választott; amennyiben ezt a helyet az 
általános vizsgálat alapján nem lehet megállapítani, a személyes kötődés élvez elsőbbséget. A 
petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be a belga 
hatóságokkal szemben az uniós rendeletek korrekt alkalmazása érdekében.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010.május 11.

A petíció benyújtója a – különösen az uniós intézményekkel összefüggő – szakmai 
tevékenység keretében Belgiumban tartózkodó azon személyek gépjárműveire vonatkozó, 
adózással és regisztrációval kapcsolatos helyzetére utal, akik azonban fenntartják elsődleges 
lakóhelyüket az Európai Unió valamely más államában. 

A petíció benyújtója azokra a cikkekre reagál, amelyek a belga rendőrség által e területen 
végrehajtott bizonyos ellenőrzésekkel kapcsolatosan jelentek meg, megjegyzi ugyanakkor, 
hogy nincs tudomása konkrét ügyről. 

Úgy véli, hogy a belga szabályozás ellentétes lehet az Európai Unió jogával, különösen az 
egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 
behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 1983. március 28-i 83/182/EGK 
tanácsi irányelvvel, figyelembe véve a belga hatóságok által használt lakóhely fogalmat.  

Megemlíti a belga jog rendelkezését (a 2001. július 20-i királyi rendeletnek a gépjárművek 
nyilvántartásba vételére vonatkozó 3. cikkének (1) bekezdését), amely előírja azoknak a 
járműveknek Belgiumban való regisztrációját, amelyeket a Belgiumban lakóhellyel 
rendelkező személyek kívánnak ebben az országban forgalomba helyezni. A nyilvántartásba 
vétel magával vonja a közlekedési adó Belgiumban történő lerovásának kötelezettségét.

Egy személy lakóhelyének meghatározásához a belga hatóságok a községi nyilvántartásba 
való felvételre és a lakossági nyilvántartásokra vonatkozó rendelkezésekre hivatkoznak (a 
lakossági nyilvántartásokról és a külföldiek nyilvántartásáról szóló 1992. július 16-i királyi 
rendelet 16. cikkének (1) bekezdése). 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a lakóhely belga hatóságok által alkalmazott fogalma egy 
tisztán mennyiségi megközelítésen alapul (a Belgiumban töltött napok számán), és hogy az 
ilyen megközelítés túl merev és ellentétes az Európai Unió jogával. 

A petíció benyújtója különösen a „szokásos” tartózkodási hely fogalmának a Bíróság által a 
C-262/99. sz. ügyben 2001. július 12-én hozott ítélet (Paraskevas Louloudakis) szerinti 
értelmezésére utal. Úgy véli, hogy a Bíróság által ebben az ügyben elfogadott álláspont 
alapján szokásos tartózkodási helynek azt a helyet kell tekinteni, amelyet az érintett személy 
érdekeinek állandó központjául választott, és a mennyiségi elem nem lehet meghatározó. 

a) Az Európai Unió jogának általános helyzete

A Bizottság először is pontosítja, hogy a járműveket terhelő regisztrációs díj általánosságban 
nem képezi az Európai Unió jogszabályai szintjén történő harmonizáció tárgyát. A 
szubszidiaritás elvéből kifolyólag valamennyi tagállam szabadon határozza meg a kivetendő 
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adókat, természetesen a Szerződés általános elveinek tiszteletben tartása mellett. 

A Bizottság, miután teljes mértékben elégtelennek találta ezt a helyzetet, 2005. július 5-én 
benyújtott egy irányelvre irányuló javaslatot (COM/2005/261/FINAL) a magánszemélyek 
tulajdonában lévő járművekre vonatkozó tagállambeli adózási rendszerek átszervezéséről. 

Az Európai Unió szabályozásának jelenlegi helyzete szerint a Tanács két irányelve korlátozza 
a tagállamoknak a járművekre vonatkozó fogyasztói adók alkalmazásához való jogát: 

 a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges 
behozatalára alkalmazandó adómentességről szóló 1983. március 28-i 83/183/EGK 
tanácsi irányelv; 

 az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő 
ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 1983. március 
28-i 83/182/EGK irányelv. 

A petíció benyújtója által említett 83/182/EGK irányelv bizonyos körülmények között 
adómentességet biztosít a magáncélú használatra szolgáló közúti motoros járművek egy másik 
tagállamból történő ideiglenes behozatala esetén. 

Ezeket a mentességeket minden tizenkét hónapos időszakban legfeljebb hat hónapra –
folyamatos vagy egyéb módon – biztosítja az irányelv azzal a feltétellel, hogy a javakat 
behozó személy az ideiglenes behozatal tagállamán kívüli tagállamban rendelkezik „szokásos 
tartózkodási hellyel”.

Az irányelv 7. cikkének (1) bekezdése külön, a következő módon határozza meg a „szokásos 
tartózkodási hely” fogalmát: „azon hely, ahol egy személy általában, azaz naptári évenként 
legalább 185 napot lakik személyes és foglalkozási kötelékek miatt, vagy foglalkozási 
kötelékek nélküli személy esetén olyan személyes kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatot 
létesítenek a személy és a tartózkodási hely között”. Az irányelv pontosítja továbbá, hogy 
olyan személyek esetén, „akiknek a foglalkozási kötelékei más helyhez kapcsolódnak, mint a 
személyes kötelékei, és aki ennek következtében gyakran két vagy több tagállamban található 
különféle helyeken tartózkodik, szokásos tartózkodási helynek azt a helyet kell tekinteni, ahová 
a személyes kötelékek kapcsolódnak, feltéve hogy az adott személy arra a helyre rendszeresen 
visszatér”.  

A fent említett Louloudakis-ügyben hozott ítéletében a Bíróságnak egy olyan személy 
ügyében kellett nyilatkoznia a szokásos tartózkodási hely meghatározásáról, akit két 
tagállamhoz fűztek egyszerre foglalkozási és személyes kötelékek, ami a 7. cikk (1) 
bekezdésében nem kifejezetten szabályozott egyedi eset. A Bíróság ezzel kapcsolatban úgy 
ítélte (60. pont), hogy „az irányelv 7. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy 
amennyiben az adott személy mind magánélete, mind foglalkozása révén két tagállamhoz 
kötődik, akkor a szokásos tartózkodási helye – amelyet valamennyi vonatkozó tény átfogó 
értékelése révén lehet megállapítani – ott van, ahol az adott személy tartós érdekközéppontja 
található; amennyiben az átfogó értékelés nem segít a szokásos tartózkodási hely 
megállapításában, akkor elsőség illeti meg a személyes kötődést”. 
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b) A petíció tárgyát képező ügy értékelése

A Bizottság megállapítja, hogy egy személy tartózkodási helyének meghatározása ténykérdés, 
amely bizonyos esetekben összetett feladat lehet, és amely – bírósági ellenőrzés mellett – a 
nemzeti közigazgatási hatóságok megítélése alá tartozik. Egy közelmúltbeli, 2007. június 7-i 
ítéletben (C-156/04. sz. ügy) a Bíróság rámutatott arra, hogy egy uniós állampolgár szokásos 
tartózkodási helyének meghatározását illetően „elsősorban a tagállamok illetékes 
közigazgatási hatóságainak a feladata, hogy (…) megítéljék és súlyozzák az adott esetre 
jellemző valamennyi releváns körülményt (…).” (46. pont). 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy Belgiumra és a petíció által felvetett kérdésre vonatkozóan 
semmilyen panasszal nem keresték meg, és semmilyen konkrét és iratokkal igazolt ügyről 
nincs tudomása, amelyek a fent említett 83/182/EGK irányelv állítólagos megsértésével 
lennének kapcsolatosak. A petíció benyújtója maga is elismeri, hogy nincs tudomása konkrét 
tényekről. 

A Bizottság nem rendelkezik olyan tényekkel, amelyek alapján meg lehetne állapítani, hogy a 
belga hatóságok e területen olyan különösen megszorító gyakorlatot folytatnának, amely a 
83/182/EGK irányelv szerinti ideiglenes behozatalra vonatkozó mentességben való részesülés 
kizárásához vezetne azon személyek esetében, akik e rendelkezések alkalmazási körébe 
esnek. 

A tartózkodási hely belga jogszabályok szerinti – és a petíció benyújtója által kifogásolt –
meghatározását illetően a Bizottság megállapítja, hogy ez a meghatározás, amely nem a 
járművek regisztrációjának kérdéséhez vagy a megfelelő adókhoz kapcsolódó sajátosság, az 
érintett személy községnél tett nyilatkozatából következik, és figyelembe veszi a tényleges 
helyzetet, valamint az érintett személy mind foglalkozási, mind személyes kötelékéhez 
kapcsolódó több tényezőt. A nemzeti rendelkezés (a lakossági nyilvántartásokra és a 
külföldiek nyilvántartásáról szóló 1992. július 16-i királyi rendelet 16. cikkének (1) 
bekezdése) valóban a következőképpen szól: „Az elsődleges tartózkodási hely meghatározása 
egy tényleges helyzeten, azaz az év nagyobb részében egy községben történő tényleges 
tartózkodás megállapításán alapul. Ez a megállapítás különböző elemek alapján történik, 
amelyek különösen a hely, ahova az érintett foglalkozási tevékenységét követően visszatér, a 
gyermekek iskolalátogatási helye, a munkahely, az energiafogyasztás és a telefondíjak, a 
házastárs vagy a háztartás más tagjainak szokásos tartózkodási helye”.

A belga területen töltött napok számának figyelembe vételét illetően a Bizottság megjegyzi, 
hogy ez a fogalom elviekben nem idegen a 83/182/EGK irányelv alkalmazásától. A 
tartózkodási hely meghatározását illetően valóban az említett 7. cikk (1) bekezdése 
rendelkezik arról a lehetőségről, hogy hivatkozzanak „azon helyre, ahol egy személy általában 
(…) lakik” (lásd fentebb a különböző alkalmazott kritériumokat). Abban az esetben, ha a 
foglalkozási kötelékek a személyes kötelékektől eltérő helyhez kapcsolódnak, a szokásos 
tartózkodási helynek a személyes kötődésű helyet kell tekinteni, feltéve, hogy ezt a kötődést 
megállapítják és a személy – amint azt az irányelv kifejezetten pontosítja – „arra a helyre 
rendszeresen visszatér”. 

Másfelől a Bizottság hangsúlyozza, hogy a 83/182/EGK irányelv hatálya korlátozott, és az 
nem minden esetben, hanem csak az „ideiglenes” behozatal esetében alkalmazandó. Ezért a 
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Bizottság nem vehet védelmébe egy olyan személyt, még ha az irányelv értelmében nem is
tekinthető ott tartózkodónak, aki tizenkét hónapos időszakban hat hónapot meghaladóan hoz 
be egy járművet Belgiumba, például mert egész évben vagy az év nagy részében ott dolgozik. 

A belga hatóságok esetleges megszorító gyakorlatáról szóló információk hiányában a 
Bizottság úgy véli, hogy a petícióban felhozott tények önmagukban nem teszik lehetővé, hogy 
megállapítsák az Európai Unió jogának megsértését. 

Következtetések

A petíció benyújtója által előadott helyzet és a rendelkezésre álló információk alapján nem 
lehet megállapítani az Európai Unió hatályos jogszabályainak igazolt megsértését.


