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Tárgy: A Şerban Rareş, román állampolgár által benyújtott 1786/2009. számú 
petíció a személygépkocsik első romániai nyilvántartásba vételekor kivetett 
túlzott mértékű adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a személygépkocsikra első romániai nyilvántartásuk 
alkalmával kivetett adó visszaélésszerű gyakorlatnak minősül. A jelek szerint a petíció 
benyújtóját arra kötelezték, hogy 450 eurót fizessen egy Romániában gyártott, de 
Németországban vásárolt Dacia Logan esetében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

Először is meg kell jegyezni, hogy a személygépkocsikkal kapcsolatos adók területén nincs
érvényben uniós szintű harmonizáció. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen 
adókat, és azok mértékéről és számítási módjáról egyoldalúan dönthetnek. 

A Bíróság ítéleteiben következetesen kimondja, hogy a regisztrációs vagy 
környezetszennyezési adók, például a Romániában kivetett környezetszennyezési adó 
nyilvánvalóan költségvetési jellegű, ezért kivetésüket nem az indokolja, hogy a gépjármű 
átlépi az adót alkalmazó tagállam határát, hanem más operatív események, többek között a 
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gépjármű első nyilvántartásba vétele az adott tagállamban1. Ennek megfelelően ezekre az 
adókra az árukra vonatkozó belső díjak rendszerének részeként kell tekinteni, 
következésképpen pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 110. 
cikkének2 megfelelően kell vizsgálni őket, vagyis ezek az adók nem alkalmazhatnak 
megkülönböztetést a más tagállamokból származó árucikkekkel szemben. 

A Bíróság a Közösség kontra Dánia ügyben különösen egyértelműen leszögezte, hogy az 
EUMSz. 110. cikke nem szolgál az adószintek túlzott mértékének korlátozására, és a 
tagállamok az adó mértékét saját belátásuk szerint állapíthatják meg3. 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). A romániai szabályok a jelek szerint e tekintetben nem 
minősülnek jogsértőnek.

Elképzelhető, hogy lakóhelyváltást követően ugyanarra a gépjárműre több tagállamban is 
kivetik az adót. Ismételten, figyelembe véve, hogy az ilyen helyzetek kezelésére nem 
vonatkoznak közös szabályok, a gépjárművekre vonatkozó regisztrációs vagy 
környezetszennyezési adók kettős kivetése önmagában nem ellentétes a közösségi joggal4.

A gépjárművek környezetszennyezési adójára vonatkozó hatályos romániai szabályok a jelek 
szerint nem ellentétesek az EUMSz. 110. cikkével.

                                               
1 A Bíróság C-383/01. sz. De Danske Bilimportører kontra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen ügyben 

hozott 2003. június 17-i ítélete. EBHT 2003, I-06065. o., 34. pont.
2 Egységes szerkezetbe foglalt változat (Hivatalos Lap C 115., 2008. május 9.). Az EKSz. korábbi, 90. cikke.
3 A Bíróság C-47/88. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben hozott 1990. december 11-i ítélete, 

EBHT 1990., I-04509. o., 10. pont.
4 A Bíróság C-365/02. sz. Marie Lindfors ügyben hozott 2004. július 15-i ítélete, EBHT 2004., I-07183. o.


