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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a 36 %-os gépjármű-nyilvántartási adót, amelyet az 1992. évi 
ír költségvetés értelmében az Írországba behozott gépjárművekre kivetnek. A petíció 
benyújtója szerint ez az adótípus akadályozza az áruk szabad mozgását, és ezzel sérti az 
alapvető uniós elveket. A petíció benyújtója egyidejűleg rámutat, hogy az említett adó be nem 
fizetése az érintett gépjármű lefoglalását, és a kivetett adó 10 %-nak megfelelő bírság 
megfizetését vonja maga után. A petíció benyújtója ezért annak kivizsgálására kéri az Európai 
Parlamentet, hogy az említett helyzet összeegyeztethető-e az uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A Bizottság észrevételei

A jelenlegi európai uniós jogszabályok szerint a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel 
rendelkeznek a gépjárművekre vonatkozó adók fenntartása és bevezetése terén. Több tagállam 
alkalmaz a gépjármű-nyilvántartási adóhoz (VRT) hasonló adókat. A Bíróság szerint az ilyen 



PE462.651v01-00 2/2 CM\862698HU.doc

HU

adók nem minősülnek vámnak, de azokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. 
cikkének (EUMSZ, az EK-Szerződés korábbi 90. cikke) figyelembevételével meg kell 
vizsgálni. 

A VRT-hez hasonló regisztrációs adók engedélyezhetők, amennyiben más tagállamokból 
származó árukra alkalmazzák azokat, feltéve, hogy megfelelnek az EUMSZ 110. cikkében 
foglalt feltételeknek. Az Európai Bíróság többször is kijelentette, hogy a tagállamok adót 
vethetnek ki a területükön első alkalommal nyilvántartásba vett, más tagállamban gyártott 
vagy vásárolt autókra, feltéve, hogy az említett adók nem jelentenek megkülönböztetést az 
EU más részeiről származó autókkal szemben. 

Továbbá a Bíróság azt a véleményt képviselte, hogy valamely tagállam által egy másik 
tagállamból származó használt autóra kivetett gépjármű-nyilvántartási adó ellentétben áll az 
EUMSZ 110. cikkének első bekezdésével, amennyiben az adó összege meghaladja a tagállam 
területén már nyilvántartásba vett, hasonló használt autók értékébe beépített maradványadót. 

Írország esetében a VRT-adó bizonyos vonatkozásai jelenleg a Bizottság által 
kezdeményezett jogsértési eljárás részét képezik. 

Az azzal kapcsolatos döntés, hogy mely autók esetében kell nemzeti adót fizetni, általában a 
gépjármű-nyilvántartással kapcsolatos. Az 1996. május 15-i közleményében1 a Bizottság 
megjegyezte, hogy nem engedhető meg, hogy a gépjárművet az adott személy választása 
szerinti tagállamban vegyék nyilvántartásba, mivel ez azt jelentené, hogy minden gépjárművet 
a legalacsonyabb adókulcsot alkalmazó tagállamban vetetnék nyilvántartásba. A Bíróság ezt 
az álláspontot képviselte a C-451/99. sz. Cura Anlagen-ügyben hozott határozatában.

Jóllehet a Bizottság több kísérletet is tett azon adóakadályok megszüntetésére, amelyek 
torzítják a személygépjárművek belső piacon való szabad mozgását, eddig – a tagállamok 
kellő támogatásának hiánya miatt – nem fogadták el az általa e téren tett javaslatokat. 2005-
ben a Bizottság például előterjesztett egy irányelvre irányuló javaslatot (COM(2005)261), 
amely többek között magában foglalta a regisztrációs adó öttől tíz évig terjedő átmeneti 
időszak alatt történő megszüntetését, valamint a regisztrációs adó visszatérítési rendszerének 
kialakítására vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket azokra a személygépkocsikra kell 
alkalmazni, amelyeket egy adott tagállamban regisztráltak, majd ezt követően exportáltak, 
vagy tartósan más tagállamba vittek.
Következtetés

Az ír gépjármű-nyilvántartási adó bizonyos vonatkozásai jelenleg a Bizottság által 
kezdeményezett jogsértési eljárás részét képezik.

                                               
1  HL C 143/4., 1996.5.15.


