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Tárgy: Paul McColgan ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” nevében 
benyújtott 1345/2010. számú petíció egy, az Egyesült Királyság és Írország 
közötti határon átnyúló helyzetben a járművek nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos problémákról

Ryan Stewart ír állampolgár által az „Abolish VRT Campaign” nevében 
benyújtott 1357/2010. számú petíció az Egyesült Királyságban tanuló ír 
hallgatók által a gépjármű-nyilvántartási adó tekintetében tapasztalt 
talányos helyzetről

1. Az 1345/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ír állampolgár és Írországban rendelkezik lakóhellyel, de az Egyesült 
Királyságban, egy brit munkáltatónál dolgozik, közvetlenül a határ mellett. Munkáltatója 
ragaszkodik ahhoz, hogy saját járművét használja a munkájához, és a munkáltató biztosítója 
kizárólag az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett járművekre köt biztosítást. Az ír 
hatóságok nem adnak számára mentességet a jármű regisztrációs adójának megfizetése alól. A 
petíció benyújtója most a 22-es csapdájába került, amit az Unión belüli szabad mozgáshoz és 
munkavállaláshoz való joga megsértésének tekint. Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglaljon állást az ügyben.

Az 1357/2010. számú petíció összefoglalása

A 2010. évi ír pénzügyi törvény kimondja, hogy a külföldi hallgatóknak nem kell gépjármű-
nyilvántartási adót fizetniük, mivel a származási országuk számít a „szokásos tartózkodási 
helyüknek”. Analógia útján az Egyesült Királyságban tanuló ír hallgatók esetében Írországot 
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kellene a szokásos tartózkodási hely szerinti országnak tekinteni, ezzel lehetővé téve, hogy 
továbbra is használhassák az Írországban nyilvántartásba vett és ott megadóztatott 
járműveiket. Az ír biztosítótársaságok a szerződésekben azonban kikötik, hogy azok a 
személyek, akik egy évben 185 napnál több időt töltenek Írországon kívül, elveszítik azon 
jogukat, hogy esetükben Írországot tekintsék a „szokásos tartózkodási helynek”. Az Egyesült 
Királyságban tanuló ír hallgatók ezért csak úgy lehetnek megfelelően biztosítottak, ha az 
Egyesült Királyságban is nyilvántartásba vetetik járműveiket, ám ezzel azt kockáztatják, hogy 
a szünidőben autóval való visszatérésük esetén az ír adóhatóságok lefoglalják járművüket, 
mivel származási országukban egy külföldön nyilvántartásba vett járművet használnak.

2. Elfogadhatóság

Az 1345/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9. 
Az 1357/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 11. 

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A gépjárművek adóztatására vonatkozó uniós jog rendkívül összetett, és nincs összhangban a 
belső piaci igényekkel. Ennek szem előtt tartása mellett a tagállamok elviekben továbbra is 
szabadon vethetnek ki belső adót a gépjárművekre a területükön történő első nyilvántartásba 
vételük alkalmával, és számos tagállam valóban alkalmaz is ilyen adókat. Ennek során 
azonban tiszteletben kell tartaniuk az EUMSZ 110. cikkét, amelynek értelmében a tagállamok 
sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű 
hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb, megkülönböztető jellegű 
belső adót.

Az 1345/2010. számú petíció tekintetében a Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy a cégautók 
esetében a Bíróság megállapította, hogy ellentétes az EUMSZ 45. cikkével, ha az első 
tagállam nemzeti szabályozása az e tagállamban lakóhellyel rendelkező munkavállalót az őt 
foglalkoztató, második tagállamban letelepedett társaság tulajdonában álló és a társaság által a 
rendelkezésére bocsátott jármű első tagállamban való nyilvántartásba vételére, illetve a jármű 
után e tagállamban történő adófizetésre kötelezi, amennyiben e járművet nem túlnyomórészt 
az első tagállam területén történő használatra szánják, és ténylegesen nem is így használják. 

A személygépkocsik esetében azonban a tartózkodási hely szerinti tagállam a hatályos uniós 
jog alapján szabadon vethet ki regisztrációs adót, ha tiszteletben tartja az EUMSZ 110. cikkét. 
1996. május 15-i közleményében1 a Bizottság tulajdonképpen megjegyezte, hogy nem 
engedhető meg, hogy a petíció benyújtója a választása szerinti tagállamban vetesse 
nyilvántartásba gépjárművét, mivel ez azt jelentené, hogy valamennyi gépjárművet a 
legalacsonyabb adómértéket alkalmazó tagállamban vennének nyilvántartásba. A Bíróság ezt 
az álláspontot képviselte a C-451/99. sz. Cura Anlagen-ügyben hozott határozatában.

A gépjármű-biztosítás kérdésének tekintetében valóban igaz, hogy a biztosítottnak jogában áll 
a tartózkodási helye szerinti tagállamon kívüli más tagállamban letelepedett biztosítónál 

                                               
1 HL C 143., 1996.5.15., 4. o.
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biztosítást kötni gépjárművére, ha az érintett biztosító betart a vonatkozó uniós jogból fakadó 
bizonyos formalitásokat. Ugyanakkor a biztosítókat is megilleti a szerződési szabadság, ami 
azt jelenti, hogy a belátásuk szerint bárkivel köthetnek biztosítási szerződést. A Bizottság nem 
avatkozhat be a szerződési szabadság alapvető elvének érvényesülésébe. 

Következésképpen semmi sem utal arra, hogy Írország a petíció benyújtója által említett 
szempontból megsértené az uniós jogot.

Az 1357/2010. számú petíció tekintetében a Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy abban az 
esetben, ha egy diák a szokásos tartózkodási helyének tagállamában bejegyzett 
személygépkocsit azon másik tagállam területén használja, amelyben a diák kizárólag 
tanulmányai folytatása céljából tartózkodik, a 83/182/EGK tanácsi irányelv1 5. cikkének
értelmében a jármű mentesül a regisztrációs adó alól abban az államban, amelyben a diák a 
tanulmányait folytatja. 

A gépjármű-biztosítás kérdésének tekintetében be kell tartani a nemzeti nyilvántartásba vételi 
szabályokat, még ha a kötelező gépjármű-biztosítás egyetlen biztosítási díj alapján, a 
szerződés teljes időtartama alatt fedezetet is nyújt az Európai Unió teljes területére, ideértve 
azt az időszakot is, amely során a gépjármű a szerződés időtartamán belül egy másik 
tagállamban található. Ezenkívül a saját területükön továbbra is a tagállamok feladata a 
biztosítás nélküli gépjárműhasználat elleni küzdelem, amibe a Bizottság nem avatkozhat be. 
Meg kell továbbá ismételni, hogy a biztosítókat megilleti a szerződési szabadság, ami azt 
jelenti, hogy a belátásuk szerint bárkivel köthetnek biztosítási szerződést. A Bizottság nem 
avatkozhat be a szerződési szabadság alapvető elvének érvényesülésébe. 

Következésképpen semmi sem utal arra, hogy Írország a petíció benyújtója által említett 
szempontból megsértené az uniós jogot.

Következtetés

Semmi sem utal arra, hogy Írország a petíciók benyújtói által említett szempontokból 
megsértené az uniós jogot.

                                               
1 A Tanács 1983. március 28-i 83/182/EGK irányelve egyes szállítóeszközök valamely
tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli 
adómentességéről


