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Tárgy: Jean-Pierre Save francia állampolgár által benyújtott 0235/2010 számú petíció a 
spanyol hatóságok által az EU más tagállamainak lobogója alatt hajózó jachtokra 
kivetett adó jogszerűségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban élő francia állampolgár, kétségbe vonja a spanyol 
hatóságok által az EU más tagállamainak lobogója alatt hajózó jachtokra kivetett 12%-os adó 
törvényességét. Úgy véli, hogy ez megkülönböztetés a Spanyolországban élő azon uniós 
polgárokkal szemben, akiknek a jachtja a származási országuk lobogója alatt hajózik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban élő francia állampolgár, kifogásolja, hogy a 
spanyol hatóságok 12%-os adót vetettek ki egy másik EU-tagállamból általa behozott jachtra 
(vélhetően az „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte” vagy röviden 
„IEDMT”-nek nevezett adóról van szó). 

Az uniós jog jelenleg meghagyja a tagállamoknak azt a jogot, hogy regisztrációs adót1

                                               
1 „Regisztrációs adó” alatt itt olyan adókat értünk, melyek a közlekedési eszközök nyilvántartásba vételéhez kapcsolódnak, 
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vessenek ki a közlekedési eszközökre (az IEDMT is ilyen). Ezen a területen nincs 
jogharmonizáció. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg tiszteletben tartanak bizonyos alapvető 
uniós szabályokat, a tagállamoknak jogukban áll regisztrációs adót kivetni a közlekedési 
eszközökre, amikor azokat először forgalomba kívánják állítani az adott tagállam területén, és 
szabadon állapíthatják meg ezen adó mértékét is1. Így fordulhat elő, hogy bizonyos 
tagállamokban (mint pl. Spanyolország) van regisztrációs adó, míg más országokban nincs. 
Ráadásul az egyes tagállamok által alkalmazott regisztrációs adók szerkezete és szintje között 
is lényeges eltérések lehetnek.  

Ugyanakkor a tagállamok ezen jogait az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) egyes rendelkezései és a származtatott uniós jog is korlátozzák. 

Az EUMSz. 110. cikke értelmében a más tagállamokból importált termékekre kivetett adó 
nem lehet magasabb, mint az adott termékkel piaci versenyben álló, hasonló hazai termékekre 
kivetett adó2. A petícióval benyújtott dokumentációban semmi nem utal arra, hogy ezt a 
rendelkezést az adott esetben megsértették volna. Az egyértelműség kedvéért meg kell 
jegyezni, hogy az IEDMT-t a spanyol lobogó alatt hajózó, spanyol állampolgárok 
tulajdonában lévő jachtokra is kivetik első spanyolországi nyilvántartásba vételükkor.  

Az 1983. március 28-i 83/182/EGK tanácsi irányelv korlátozza a tagállamok ahhoz való jogát, 
hogy fogyasztási adót vessenek ki egy más tagállamból átmeneti időre (elvben kevesebb mint 
hat hónapra) behozott közlekedési eszközökre. A petícióval együtt benyújtott dokumentumok 
azonban nem utalnak arra, hogy a kérdéses ügyben ilyen átmeneti behozatalról lenne szó.

Összegzés

Az uniós jog a Bíróság jogértelmezése szerint nem tiltja, hogy a tagállamok az IEDMT-hez 
hasonló regisztrációs adót vessenek ki.

                                                                                                                                                  
ezzel lehetővé téve a jármű használatát az adott tagállamban.   Ezt a meghatározást alkalmazza a regisztrációs adóra a 
személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló tanácsi irányelvre irányuló, 2005. július 5-én a Tanácshoz benyújtott COM 
(2005) 261 (végleges) bizottsági javaslat, amely kifejezetten említi az „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte” nevű, Spanyolországban kivetett ilyen típusú adót is (ld. a javaslat II. mellékletét). 

1 A C-47/88. számú Bizottság kontra Dán Királyság ügyben 1990. december 11-én hozott ítélet, EBHT 1990, I-04509. o., 
10. pont

2 A C-345/95 sz. ügyben („Nunes Tadeu-ügy” amelyben 1995. március 9-én született ítélet) az Európai Unió Bírósága 
érintette, hogy a Szerződés 90. cikke (ma az EUMSz. 110. cikke) hogyan befolyásolja a tagállamok által többek között más 
tagállamokból importált használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adót, amikor így fogalmazott:
“1. Egy olyan gépjárműadó, amelyet megkülönböztetés nélkül vetnek ki az adott tagállamban összeszerelt vagy gyártott 
járművekre, valamint új és használt járművekre egyaránt, nem vám vagy azzal azonos joghatású díj (...). 
2. Nem áll összhangban a Szerződés 95. cikkével (ma 90. cikk), ha egy tagállam a más tagállamból importált használt 
gépjárművekre kivetett adó megállapításakor nem veszi figyelembe a jármű értékvesztését, vagy ha ez az adó meghaladja 
az adott tagállamban első forgalomba állításkor már nyilvántartásba vett, hasonló használt gépjárművek értékének 
maradványadó-tartalmát, amely gépjárművek használtan történő értékesítése esetén – mivel nyilvántartásba vételükkor az 
adófizetés már megtörtént – nem kell adót fizetni.”


