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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ion Garboan, román állampolgár által benyújtott 1717/2008. számú 
petíció a más EU-tagállam területén vásárolt gépjármű első regisztrációs 
adójáról

A Paula Sandu-Stillert német állampolgár által benyújtott 1776/2008. számú 
petíció az áruk szabad mozgásának állítólagos megsértéséről Romániában

1. A petíció összefoglalása 1717/2008

A petíció benyújtója tiltakozik a román hatóságok által a más uniós tagállam területén vásárolt 
gépjárműre kivetett első regisztrációs adó mértéke ellen. A petíció benyújtója rámutat arra, 
hogy egy Belgiumban vásárolt gépkocsira kivetett regisztrációs adó mértéke a vásárlási ár 
körülbelül 35 százaléka. 

A petíció összefoglalása 1776/2008

A petíció benyújtója kifejti, hogy Romániában 2008. december 15-e óta külön vám terheli 
azokat a gépjárműveket, amelyek 8 évnél régebbiek, és uniós tagállamból kerülnek 
behozatalra. A petíció benyújtója szerint az intézkedést nem jelentették be előre. Már a 2008. 
december 15-e előtt bevitt járműveket sem lehetett a régi szabályok szerint regisztráltatni, 
mivel az illetékes hatóság (RAR), 2008. december 9-e után nem fogadott el több bejelentést. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez az eljárás ellentétben áll az áruk belső piacon történő 
szabad mozgásával.

2. Elfogadhatóság

Petition 1717/2008: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 27. 
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Petition 1776/2008Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 3. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

A petíciók

A petíciók benyújtói azon túlzott mértékű regisztrációs díj ellen tiltakoznak, amelyet a román 
hatóságok az egyéb tagállamokból származó használt gépjárművekre vetnek ki, és amely a 
7/2009. számú sürgősségi rendelet (OG 103., 2009. február 19.) értelmében még tovább 
növekedett. Ez a díj bizonyos esetekben elérheti a gépjármű vételi árának 35, vagy akár 
100%-át. A benyújtók ezenkívül azt is megjegyzik, hogy a nemzeti hatóságok 2008. december 
9-én már nem fogadtak el több, gépjármű nyilvántartásba vételére és így a 
környezetszennyezési adó befizetésére irányuló kérelmet a régi rendszer szerint.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Elsőként meg kell jegyezni, hogy a személygépjárművekkel kapcsolatos díjakra vonatkozó 
szabályozás területén nincsen uniós szintű harmonizáció. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok 
kivethetnek ilyen jellegű adókat, és egyoldalúan meghatározhatják az adók mértékét és 
számításának módját. A Bíróság a Bizottság kontra Dánia ügyben kimondta, hogy az EK-
Szerződés 90. cikke nem arra szolgál, hogy az adózási szintek túlzott mértékét szankcionálja, 
és a tagállamok az adókulcsokat az általuk megfelelőnek ítélt szinteken állapítják meg1. A 
Bíróság szerint még a nagyon magas adómérték sem tekinthető a közösségi joggal 
ellentétesnek, feltéve, hogy azt a hazai és a más tagállamokból származó termékekre 
egyformán kivetik. 

Különös tekintettel a használt gépjárművek adóztatására, a Bíróság megszilárdult ítélkezési 
gyakorlata szerint az EK-Szerződés 90. cikkét akkor nem tartják tiszteletben, ha egy másik 
tagállamból érkező használt gépjárműre kivetett adó mértéke meghaladja egy olyan, hasonló 
gépjármű értékébe beleszámított maradványadó mértékét, amelyet a hazai piacon már újként 
regisztráltak2. A Bíróság szerint az EK-Szerződés 90. cikkében említett megkülönböztetés 
úgy kerülhető el, ha a behozott jármű tényleges értékcsökkenését az adó összegének 
megfelelő csökkentésével veszik figyelembe3.

A Bíróság az EK-Szerződés 90. cikke alapján alaposan megvizsgálta a környezetvédelmi 
adóra vonatkozó, a 7/2009. számú sürgősségi rendelettel (OG 103., 2009. február 19.) 
módosított román szabályozást, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek a szabályok sértik a 
hazai és az egyéb tagállamokból származó termékekkel szembeni azonos bánásmód elvét. 
Ennek következtében a Bizottság 2009. június 25-én úgy határozott, hogy jogsértési eljárást 
indít a Román Köztársaság ellen, és hivatalos értesítésben jelezte a nemzeti szabályoknak a 
közösségi joggal való összeegyeztethetetlenségét. 

Meg kell jegyezni, hogy a Bizottsághoz rengeteg panasz érkezett ez ügyben, és a Bizottság 

                                               
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 Bíróság C-393/98. számú Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben 2001. február 22-én hozott ítélete, 

EBHT 2001, I-01327. o.
3 A Bíróság C-345/93. számú Fazenda Pública és Ministério Público kontra Américo João Nunes Tadeu ügyben 1995. március 9-én

hozott ítélete, EBHT 1995, I-00479. o., 17. pont
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ígéretet tett arra, hogy az érintett személyeket tájékoztatni fogja a román jogszabályok 
felülvizsgálatának eredményéről. Ennek érdekében a jogsértési eljárás megindítását követően 
a Bizottság sajtóközleményt adott ki (IP/09/1012).

Az a probléma, hogy a régi rendszer szerinti kérelmeket nem fogadták el az új adószintek 
bevezetése előtt, nemzeti ügynek számít. Azok az adófizetők, akiknek a kérelmét az 
adóhatóságok nem fogadták el a környezetvédelmi adóra vonatkozó akkori szabályok szerint, 
hivatali visszaélés jogcímén saját nemzeti hatóságaikhoz/igazságszolgáltatási testületeikhez 
fordulhatnak. 

Következtetés

A Bizottság tudatában van annak, hogy a közösségi jog megsértéséről van szó, és foglalkozik 
a személygépjárművek adóztatásával kapcsolatos román jogszabályok következetlenségeivel.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A Román Köztársaság ellen 2009. június 25-én indított szabálysértési eljárást követően a 
román hatóságok 2009. szeptember 28-án válaszoltak. 

Ezenkívül 2010. január 12-én a román hatóságok elküldték a Bizottságnak a 117/2009. számú 
sürgősségi kormányrendeletet, amely megszünteti a 218/2008 számú sürgősségi rendelet által 
bizonyos személygépkocsik számára biztosított mentességet, ezzel visszaállították az 50/2008 
számú sürgősségi rendelet szerinti adózási rendet. Ezt követően a szabálysértési eljárás 
kiváltó okai megszűntek, az ügyet pedig lezárták. 

A Bizottság nagyszámú panaszt kapott ezzel az üggyel kapcsolatban és ígéretet tett arra, hogy
értesíti az érintetteket a vizsgálat eredményéről. Ennek érdekében a jogsértési eljárás 
megindítását követően a Bizottság sajtóközleményt adott ki (IP/09/1012). A polgárokat 
tájékoztatták az ügynek a Hivatalos Lapban közzétett értesítés általi lezárásáról (HL C 29., 
2010. 02. 05.)

Végül pedig az a probléma, hogy a régi rendszer szerinti, a használt gépkocsik regisztrálására 
irányuló kérelmeket nem fogadták el a megnövelt adószintek bevezetése előtt, nemzeti 
ügynek számít. Azok az adófizetők, akiknek a kérelmét az adóhatóságok nem fogadták el, 
hivatali visszaélés jogcímén saját nemzeti hatóságaikhoz/igazságszolgáltatási testületeikhez 
fordulhatnak. 

Jelenleg a környezetvédelmi adóval kapcsolatos romániai szabályok a jelek szerint 
összhangban vannak az uniós jogszabályokkal.


