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Tárgy: Gisela Cruz, portugál állampolgár által benyújtott 1243/2008. számú petíció 
a gépjárműadóról szóló 22A/2007 portugál törvénynek az idevonatkozó, 
hatályos uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal a gépjárműadóról szóló 22A/2007 portugál törvényre és a használt, 
külföldről behozott gépjárművekre kivetendő adó megállapításának ebben lefektetett módjára. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy az új törvény ellenkezik az Európai Unió erre a területre 
vonatkozó, hatályos adózási jogszabályaival, melyek értelmében egyetlen tagállam sem vethet 
ki sem közvetlenül, sem közvetve olyan belső adót a többi tagállamból érkező árukra, amely 
magasabb azoknál az adóknál, amelyeket a hasonló belföldi árukra közvetlenül vagy közvetve 
kivetnek, következésképpen az Európai Parlament beavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 17. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

A petíció benyújtója a gépjárműadóról szóló 22A/2007 portugál törvényre és különösen az 
IUC-ra, az éves közúti adóra hivatkozik. Állítása szerint a Portugáliában 2007 júliusát 
követően nyilvántartásba vett valamennyi használt gépjárművekre magasabb adókat 
alkalmaznak, mint a portugál piacon már meglévő, hasonló autókra. A petíció benyújtója úgy 
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véli, hogy ez az új törvény ellentétes az alkalmazandó uniós adójogi rendelkezésekkel, 
amelyek értelmében egyik tagállam sem vethet ki sem közvetlenül, sem közvetve olyan belső 
adót a többi tagállamból érkező árukra, amely magasabb azoknál az adóknál, amelyeket a 
hasonló belföldi árukra közvetlenül vagy közvetve kivetnek.

Rá kell mutatni arra, hogy a gépjármű-adók terén alig létezik közösségi szintű harmonizáció, 
noha a Bizottság következetesen törekszik arra, hogy megszüntesse a személygépkocsik belső 
piacon való szabad mozgásának torzulásaihoz vezető adójellegű akadályokat. Ez azt jelenti, 
hogy a tagállamok kivethetnek ilyen adókat a gépjármű-regisztrációval vagy a nemzeti közúti 
hálózat használatával kapcsolatban, és egyoldalúan dönthetnek ezek mértékéről és számítási 
módszereiről, ha ennek során betartják az EK-Szerződés 90. cikkét, amely tiltja a más 
tagállamokból származó termékekre kivetett, megkülönböztető jellegű közvetlen vagy 
közvetett, a hasonló jellegű hazai termékekre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál 
magasabb belső adót. 

A hazai és az importált termékek közötti megkülönböztetés jó néhány formában megjelenhet, 
például az adómértékek, az adóalap vagy akár az adófizetés módszerének eredményeként is. 
Hangsúlyozni kell, hogy a megkülönböztetés minden fajtája tilos, még akkor is, ha a 
megkülönböztetés csupán kevés esetben fordul elő.

A Bizottság tud arról, hogy Portugália módosította a gépjárműadóról szóló, 2007. június 27-i 
törvényt (22-A/2007. sz. nemzeti törvény), valamint hogy e jogszabályt 2009. január 1-jei 
hatállyal a 2009. évi nemzeti költségvetési törvénnyel (64-A/2008. sz. nemzeti törvény) 
módosította. A Bizottság ilyen előzmények után vizsgálta meg az EK-Szerződés 90. cikkének 
tükrében a gépjárműadóra vonatkozó portugál szabályokat.

Ezzel összefüggésben a Bizottság megkérte a portugál hatóságokat, hogy a Szerződés 226. 
cikke szerinti eljárás keretében nyújtsanak tájékoztatást a közúti adóról, a választ pedig a 
Bizottság jelenleg vizsgálja.

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

2010. január 28-án az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSz.) 258. cikke szerinti, indokolással ellátott véleményen keresztül szólította fel 
Portugáliát, hogy módosítsa a gépjárművek éves forgalmi adójára vonatkozó rendelkezéseit.

A Portugáliában hatályos rendelkezések értelmében két hasonló használt személygépkocsi 
éves forgalmi adóját évente különféleképpen számítják ki attól függően, hogy azokat 2007. 
július 1. után vagy azt megelőzően regisztrálták első alkalommal Portugáliában. Portugáliában 
az említett időpontot követően első alkalommal regisztrált személygépkocsikra másként 
kiszámított, általában véve magasabb éves forgalmi adó vonatkozik.

Az importált használt járművek adóztatását illetően az Európai Bíróság kimondta, hogy a 
jármű „belföldi járművé” válik onnantól kezdve, amikor azt importálják és a hazai piacon 
forgalomba hozzák. 

Úgy tűnik, hogy a portugál rendelkezéseket oly módon alkották meg, amely megkülönböztető 
hatást kelt a Portugálián kívüli uniós tagállamokban 2007. július 1-jét megelőzően létező 
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használt autók teljes flottájával szemben.

A Bíróság szerint akkor lehet az EUMSz. 110. cikkének megsértéséről beszélni, ha a behozott 
terméket és a hasonló belföldi terméket terhelő adó kiszámítása másképp, más kritériumok 
alapján történik, ami – még ha csak bizonyos esetekben is – a behozott termék magasabb 
adóztatásához vezet. Úgy tűnik, hogy ez történik jelen esetben is, miközben a regisztrációs 
adó csökkentése is szerepet játszhat. 

Portugáliát felkérték, hogy két hónapon belül válaszoljon az indokolással ellátott véleményre. 
Amennyiben a választ a Bizottság nem tartja kielégítőnek, az Európai Bíróság előtt eljárást 
indíthat Portugáliával szemben.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az eljárás legfeljebb annak kimondását eredményezheti, 
hogy az érintett rendelkezés valóban összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Ennélfogva a 
polgárok érdeke, hogy kihasználják a nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségeket jogaik érvényesítése, valamint személyes ügyeikben jogorvoslat elérése 
érdekében, mivel kizárólag a nemzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel például arra, hogy 
kártérítést ítéljenek meg, illetve intézkedést hozzanak a kormányzattal szemben. 

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A Portugáliában hatályos rendelkezések értelmében két hasonló használt személygépkocsi 
éves forgalmi adóját évente különféleképpen számítják ki attól függően, hogy azokat 2007. 
július 1. után vagy azt megelőzően regisztrálták első alkalommal Portugáliában. Portugáliában 
az említett időpontot követően első alkalommal regisztrált személygépkocsikra másként 
kiszámított éves forgalmi adó vonatkozik.

Az említett időpontban Portugáliában hatályba lépett a gépjárműadó-rendszer általános 
reformja. Ezzel a regisztrációs adók általánosságban csökkentek, míg az éves forgalmi adók 
emelkedtek. Mindkét típusú adó a CO2-kibocsátási szinthez kötötték. A cél az volt, hogy az 
adóterheket a regisztrációról a járművek használatára terheljék át, és alkalmazzák a szennyező 
fizet elvet, ami a személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló tanácsi irányelvre irányuló 
bizottsági javaslatban1 ajánlott irányba történő elmozdulás. Az éves forgalmi adót illetően a 
korábbi rendszer – melyben az adók alacsonyabbak voltak a magas kibocsátású autók esetben 
és amelyben a kibocsátási szinteket nem vették figyelembe – alkalmazandó marad a reform 
hatálybalépése előtt regisztrált autókra. Ennek oka, hogy ezekre az autókra általában 
magasabb regisztrációs adó vonatkozott, mint a 2007. július 1-jétől regisztrált járművekre. A 
portugál hatóságok álláspontja szerint rendkívül megterhelőnek tűnne az új, magasabb 
adókulcs alkalmazása azokra a járművekre, amelyekre a korábbi és általában lényegesen 
magasabb regisztrációs adót megfizették. 

Még ha formálisan úgy is tűnhet, hogy ez esetben az EKSz. 110. cikke alapján lehet érvelni 
hátrányos megkülönböztetéssel, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy aránytalan lenne az ügyben a 
Bíróság előtt eljárást kezdeményezni. 

Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy igen csekélynek tűnik a korábbi és az új rendszerben 
fizetett regisztrációs és forgalmi adó összeadása utáni összes adó különbözete. A probléma 
                                               
1 COM(2005) 0261 végleges.
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mindenesetre átmeneti és csak a 2007. július 1. előtt regisztrált autók hasznos élettartama alatt 
állhat fenn.

Ezen túlmenően az új rendszer a korábbinál jobban megfelel a Bizottság fent említett 
javaslatának annyiban, hogy először is törekszik az adótehernek a regisztrációs adóról a 
forgalmi adóra való fokozatos áthárítására, ami kedvező a regisztrációs adók keltette belső 
piaci problémák szempontjából, és másodszor nagyban a CO2-kibocsátási szinteken alapul. 
Paradox eredményt hozna egy olyan jogsértési eljárás szorgalmazása, amely azt kérné, hogy 
az új rendszer csak a 2007. július 1-je után valahol az Európai Unióban első alkalommal 
nyilvántartásba vett autókra vonatkozzon, ez esetben azonban az éves forgalmi adó 
szempontjából a kibocsátási szinteket csak a legmodernebb és ennélfogva legkevésbé 
szennyező autókra vennék figyelembe. A jövőre nézve az új rendszer lényegesen javítani 
fogja a helyzetet. Következésképpen a Bizottság az ügy lezárását tervezi.


