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Tárgy: Jean-Pierre Decool francia állampolgár által Bruno Rommelaere és élettársa, 
de Castro asszony nevében benyújtott 0398/2010. számú petíció a járművük 
forgalmi engedélyének egy portugáliai utazás során történt bevonásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azon közösségi rendelkezésekről kér felvilágosítást, amelyek a 
gépjárművek harmadik felek általi, a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti országtól eltérő 
országban történő vezetésére vonatkoznak. A petíció benyújtója ismerteti Bruno Rommelaere 
élettársa, de Castro asszony helyzetét, aki Franciaországban lakóhellyel rendelkező portugál 
állampolgár. A petíció benyújtója szerint de Castro asszonynak – aki Franciaországban 
nyilvántartásba vett járművével Portugáliába utazott, majd egy rosszullétet követően az őt 
kísérő személyt kellett megkérnie a járművezetésre. A portugál hatóságok bevonták a 
forgalmi engedélyét, amiért a jármű vezetését anélkül bízta harmadik személyre, hogy erre a 
vámhivataltól előzetes engedélyt kért volna. A petíció benyújtója jelzi, hogy de Castro 
asszonynak 175,50 euró összegű pénzbírságot kellett fizetnie, hogy visszakapja a forgalmi 
engedélyt. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció benyújtója de Castro asszony nevében felvilágosítást kér azon európai uniós 
rendelkezésekről, amelyek a gépjárműveknek a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti 
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országban élő személy általi, de ettől az országtól eltérő országban történő vezetésére 
vonatkoznak.

Ami a járművek határokon történő ideiglenes átvitelét illeti, az egyes szállítóeszközök 
valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen 
belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK irányelv (HL L 105., 1983.4.23., 59. o.) (a 
továbbiakban: a 83/182/EGK irányelv) célja az, hogy megszüntesse a személyek szabad 
mozgása és az európai belső piac létrehozása előtti akadályokat. Az irányelv értelmében egy 
szállítóeszköz ideiglenes behozatalakor a gépjármű minden tizenkét hónapos időszakban 
legfeljebb hat hónapra – folyamatosan vagy egyéb módon – mentes a regisztrációs adó és a 
rendes útadók alól, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

–   a szállítóeszköz beszerzése egy tagállam hazai piacán érvényben lévő általános adózási 
feltételekkel összhangban történt;

–   az adott szállítóeszközt importáló személy az ideiglenes behozatal tagállamán kívüli 
tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, és az adott szállítóeszközt 
magáncélra használja fel;

–   az adott szállítóeszközt nem értékesítik vagy nem adják bérbe az ideiglenes behozatal 
szerinti tagállamban, illetve nem kölcsönzik ki az adott államban honos személynek.

Az e kérdésre vonatkozó uniós szabályok hiányában a tagállamok szabadon állapíthatnak meg 
ilyeneket nemzeti szinten, amíg azok nem ütköznek a Szerződésben biztosított alapjogokkal.

Mivel a szóban forgó járművet de Castro asszony kölcsönadta a menyének, aki Portugáliában 
él, a harmonizált adómentesség nem vonatkozott a jármű ideiglenes bevitelére. Úgy tűnik, 
Portugáliának jogában áll nem engedélyezni, hogy az ideiglenesen bevitt járműveket saját 
lakosai használják. 

A petíció benyújtója által megfizetni kényszerült büntetés kapcsán meg kell említenünk, hogy 
a C-156/04. számú, Bizottság kontra Görögország ügy ítéletének 80-81. bekezdésében az 
Európai Unió Bírósága úgy ítélt, hogy az ideiglenes adómentesség alá eső járműveknek adott 
ország területén való, nem az adómentesség kedvezményezettje általi vezetése esetén 
kiszabott pénzbüntetések a 83/182/EGK irányelv hatályán kívül esnek. Mivel a kérdést az 
uniós jogszabályok máshol nem harmonizálják, a Bizottság nem illetékes a kérdésben. 

Ennélfogva a petícióban leírt eset nem minősül az uniós jogszabályok megsértésének.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. január 13

A petíció benyújtója felvilágosítást kér azon európai uniós rendelkezésekről, amelyek a 
gépjárműveknek a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti országban élő személy általi, de 
ettől az országtól eltérő országban történő vezetésére vonatkoznak.
A petíció benyújtója ismerteti, hogy de Castro asszony Franciaországban lakóhellyel 
rendelkező portugál állampolgár. De Castro asszony – aki Franciaországban nyilvántartásba 
vett járművével Portugáliába utazott, menyét kérte meg a járművezetésre, mivel rosszul érezte 
magát és mindenféle tömegközlekedési lehetőségtől távol lakott. A petícióhoz mellékelt 
levélből kiderül, hogy amikor De Castro asszony hazavitele után menye hazafelé tartott, az 
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autót a portugál rendőrség leállította. A portugál hatóságok bevonták a forgalmi engedélyét 
amiatt, hogy a járművet portugál lakos vezette. A forgalmi engedély visszaszerzése érdekében 
175,50 euró összegű pénzbírságot kellett megfizetni.

Ahogy arra a Bizottság az előző válaszában is rámutatott, ami a járművek határokon történő 
ideiglenes átvitelét illeti, az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik 
tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 
83/182/EGK irányelv (HL L 105., 1983.4.23., 59. o.) (a továbbiakban: a 83/182/EGK 
irányelv) célja az, hogy megszüntesse a személyek szabad mozgása és az európai belső piac 
létrehozása előtti akadályokat. Az irányelv értelmében egy szállítóeszköz ideiglenes 
behozatalakor a gépjármű minden tizenkét hónapos időszakban legfeljebb hat hónapra –
folyamatosan vagy egyéb módon – mentes a regisztrációs adó és a rendes útadók alól, 
amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek, nevezetesen az adott szállítóeszközt nem 
értékesítik vagy nem adják bérbe az ideiglenes behozatal szerinti tagállamban, illetve nem 
kölcsönzik ki az adott államban honos személynek. Mivel a szóban forgó autót Portugáliában 
lakóhellyel rendelkező személynek adták kölcsön, a harmonizált adómentesség nem 
alkalmazható a jármű ideiglenes behozatalára. Hozzá lehet még tenni, hogy a mentesség 
továbbra is érvényesülhetett volna, ha az autót egy másik olyan személynek adják kölcsön, aki 
nem abban a tagállamban rendelkezik lakóhellyel.

A Petíciós Bizottság további tájékoztatást kért e tekintetben, a szóban forgó portugál 
intézkedésnek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (a továbbiakban: az 
EUMSz.) garantált alapvető szabadságokkal való összeegyeztethetőségéről, illetve arról, hogy 
az intézkedés összhangban áll-e az e területen folyamatban lévő jogalkotási intézkedésekkel.

A Bizottság szeretné kiemelni, hogy eltérően a lízing, az autóbérlés és a határokon átnyúló 
lízing esetétől el – melyekre az EUMSz. szolgáltatásnyújtás és letelepedés szabadságáról 
szóló rendelkezései vonatkoznak – ez esetben pusztán arról van szó, hogy egy más 
tagállamból turistaúton lévő magánszemély külföldön nyilvántartásba vett autóját egy olyan 
személynek adta kölcsön, akinek lakóhelye Portugáliában van. Ez az eset nem tartozik az 
EUMSz. munkavállalók szabad mozgását szabályozó 45. cikkének alkalmazási körébe, mivel 
De Castro asszony nem munkavállalási célból érkezett Portugáliába. Nem tartozik 
ugyanakkor a 49. cikk alkalmazási körébe sem, amely cikk megtiltja a más tagállamok 
polgárainak letelepedési szabadságának korlátozását, mivel De Castro asszonynak nem állt 
szándékában, hogy saját maga letelepedjen Portugáliában, illetve ott képviseletet, fióktelepet 
vagy leányvállalatot hozzon létre. Nem alkalmazandó az EUMSz. szolgáltatásnyújtás 
szabadságáról szóló 56. cikke sem azon okból, hogy De Castro asszonynak nem állt 
szándékában Portugáliában szolgáltatást nyújtani. Végezetül, nem sértették meg az EUMSz. 
110. cikkét sem, mivel az intézkedés nem valósít meg a más tagállamokból érkező autók 
tekintetében a belföldi autók adóterhénél nagyobb mértékű adóztatást.

Ezért a Bizottság fenntartja azt az álláspontját, hogy Portugáliának jogában áll nem 
engedélyezni, hogy az ideiglenesen bevitt járműveket saját lakosai használják. Amint azt az 
előző válasz is hangsúlyozza, az Európai Unió Bírósága úgy ítélkezett, hogy az ideiglenes 
adómentesség alá tartozó járműveknek adott ország területén való, nem az adómentesség 
kedvezményezettje általi vezetése esetén kiszabott pénzbüntetések a 83/182/EGK irányelv 
hatályán kívül esnek.
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Ennélfogva a petíció nem tárta fel az uniós jogszabályok semmiféle megsértését.

A folyamatban lévő jogalkotási intézkedéseket illetően a Bizottság hangsúlyozni kívánja, 
hogy 2005. július 5-én javaslatot terjesztett be a személygépkocsikra vonatkozó adókról szóló 
irányelvre, amelyben egyebek mellett szerepel a regisztrációs adó megszüntetése. A 
javaslatban olyan rendelkezések is szerepelnek, amelyek létrehoznak egy visszatérítési 
rendszert azon személygépkocsik gépjármű-regisztrációs adója tekintetében, amelyeket a 
regisztráció helye szerinti tagállamból exportálnak és állandó jelleggel egy másik tagállamba 
visznek át. Az intézkedés célja kettős: először is a kétszeres regisztrációs adó fizetésének 
megelőzése, másodszor pedig a regisztrációs adónak a gépjárműnek az érintett tagállamban 
történő használata szerinti felszámítása. A Bizottság e területre vonatkozó javaslatait azonban 
nem fogadták el a tagállamok elégtelen támogatása miatt.

Annak ellenére, hogy a Tanácsban véleménykülönbségek tapasztalhatók e terület 
vonatkozásában, a Bizottság továbbra is bízik abban, hogy a tagállamok együtt fognak 
működni a belső piac fennmaradó adózási akadályainak megszüntetésében.


