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Tárgy: C.V. román állampolgár által benyújtott 1280/2010. számú petíció az áruk 
szabad mozgásának a román hatóságok általi akadályoztatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a román hatóságok sértik az áruk belső piacon belüli 
szabad mozgásának elvét, ugyanis a Bulgáriával és Magyarországgal közös összes 
határátkelőn folyamatos adóellenőrzést tartanak fenn. A petíció benyújtója szerint ennek az a 
következménye, hogy minden tehergépjárművet megállítanak, és elkoboznak másik uniós 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok tulajdonát képező árukat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy a tagállamok nem végezhetnek ellenőrzéseket a 
határaikon, kivéve, ha azok a nemzeti területen belül hasonló mértéket követő általános 
ellenőrzési rendszer részeként történnek és/vagy azokat véletlenszerű ellenőrzésként végzik. 
Ha azonban az ilyen ellenőrzések (függetlenül attól, hogy hol történnek) kimerítik a behozott 
termékek szisztematikus ellenőrzését, ezeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 35. cikke értelmében mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseknek 
tekintik1. Az ilyen ellenőrzések a vizsgálatokkal járó késések és a kereskedő által ennek révén 
                                               
1  A C-272/95. sz. Dt. Milchkontor II. ügy [EBHT 1997., I-1905. o.] és a 4/75. sz. Rewe 
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viselendő további szállítási költségek miatt valószínűleg megnehezítik vagy költségesebbé 
teszik a behozatalokat és vagy kiviteleket. Az EUMSZ 36. cikke szerint az ellenőrzések csak 
kivételes esetekben indokolhatók (pl. a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság, az 
emberek, az állatok és növények egészségének és életének védelme alapján), vagy az Európai 
Bíróság ítélkezési gyakorlata által elismert, közérdekű, kényszerítő követelmények alapján, 
mint például a költségvetési felügyelet hatékonysága1. Amennyiben az ellenőrzések 
indokoltak, az ellenőrzéseket a lehető leggyorsabban kell elvégezni. Mindenesetre az összes 
ilyen intézkedésnek arányosnak és az elérni kívánt célhoz megfelelőnek kell lennie.

Következtetés

Első látásra úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által ismertetett helyzet sérti a fent említett 
elveket. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben elvégezhesse annak értékelését, 
hogy a szóban forgó határellenőrzések megfelelnek-e az EU jogának, további információkra 
és magyarázatokra lenne szüksége ezek mértékét, célját, alkalmasságát, szükségességét és 
arányosságát illetően, ahogyan az minden olyan nemzeti intézkedés esetében is szükséges, 
amely valószínűsíthetően korlátozza az EUMSZ alapvető szabadságait. A Bizottság ennek 
érdekében fel fogja venni a kapcsolatot a román hatóságokkal, és tájékoztatni fogja a Petíciós 
Bizottságot a fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. február 17.

A román hatóságok 2011. október 27-én válaszoltak a Bizottság megkeresésére. Kijelentették, 
hogy az adócsalás és adókikerülés lehetőségének akadályozása és korlátozása céljából a 
román pénzügyőrség nyomon követi a Közösségen belüli termékbeszerzéssel kapcsolatos 
szállítási tevékenységeket a nemzeti területen belüli, a határátkelők mögötti területeken. Ezzel 
összefüggésben az intézkedések magukban foglalják a járművek véletlenszerű megállítását és 
a fuvarokmányok adatainak egy szoftveralkalmazásba történő bevitelét. Ez a valós időben 
elküldött információ és a kockázatelemzés szolgáltatja az alapot az egyéni ellenőrzési 
műveleteknek a Közösségen belüli termékbeszerzéssel foglalkozó vállalkozások központi 
irodáinál történő elindításához az összevont általános állami költségvetéshez fűződő 
adókötelezettségeik ellenőrzése érdekében. 

A fenti ellenőrzéseket az Unióból (Bulgáriából és Magyarországról) Romániába belépő 
legfontosabb belső közutakon hajtják végre. Az intézkedések elsősorban a 20 tonnát 
meghaladó áruszállító járművekre irányulnak – az áruk származási helyétől függetlenül –, 
legfeljebb 5 percet vehetnek igénybe és a Közösségen belüli termékbeszerzésben érintett 
járművek kevesebb mint 10%-ára terjednek ki.

A román hatóságok szerint az intézkedések nem befolyásolják az áruk szabad mozgását, 
mivel a szállítási tevékenység időtartamához viszonyítva jelentéktelen az ellenőrzésre 
fordított idő.

Ami az áruk elkobzását illeti, kijelentették, hogy az ilyen intézkedések az összes ellenőrzött 
szállítási tevékenység körülbelül 0,28%-át érintik. Az említett intézkedések abban az esetben 
                                                                                                                                                  
Zentralfinanz kontra Landwirschaftskammer ügy [EBHT 1975., 843. o.]. 
1  A 120/78. sz. Rewe-Zentral AG ügy [EBHT 1979., 649. o.].



CM\892849HU.doc 3/4 PE462.693v02-00

HU

indokoltak, ha az árut nem létező vagy olyan vállalkozásnak szállítják, amelynek lejárt 
adókötelezettségei vannak, vagy amely adócsalásban és -kikerülésben érintett.

Következtetés 

A beérkezett információk szerint nyilvánvaló, hogy a román hatóságok a határátkelők 
közelében ellenőrzési helyeket vezettek be a Közösségen belüli termékbeszerzésben érintett 
járművek bizonyos hányadának ellenőrzése céljából. Úgy tűnik, hogy az ilyen intézkedések 
alapja az a szándék, hogy fel kell venni a küzdelmet a Közösségen belüli termékbeszerzéssel 
kapcsolatos adócsalás és -kikerülés ellen.

Megjegyzendő, hogy az Európai Bíróság (a továbbiakban: a Bíróság) állandó ítélkezési 
gyakorlata szerint az adókijátszás, az adókikerülés és az esetleges visszaélések elleni 
küzdelem a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv és a 
jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK tanácsi irányelv által 
elismert és támogatott célok közé tartozik.1

Ezenkívül a tagállamok közötti határellenőrzések megszüntetése miatt a Közösségen belüli 
termékbeszerzéssel kapcsolatos műveletek esetében különösen fennáll az adócsalás és 
adókikerülés veszélye2.

Ugyanakkor a hatásköreik gyakorlása során a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az 
uniós jogrend részét képező általános jogelveket, amelyek közé tartozik különösen az 
arányosság elve.

Ami az arányosság elvét illeti, a Bíróság korábban megállapította, hogy ezen elv értelmében a 
tagállamok által az uniós jog hatálya alá tartozó területeken ily módon elfogadható 
intézkedések nem terjeszkedhetnek túl azon a mértéken, amely az adó helyes beszedésére és 
az adókijátszás elkerülésére irányuló célok eléréséhez szükséges3.

Ez az elv alkalmazandó szankciók kivetése esetén is, beleértve a bírságokat és a kapcsolódó 
intézkedéseket, például az áruk elkobzását. A bírság arányosságát az eset körülményeihez (a 
jogsértés súlyossága és gyakorisága stb.) kell mérni.

A Bizottság valóban többször találkozott a román hatóságokkal a Közösségen belüli 
termékbeszerzéssel kapcsolatos adócsalás és -kikerülés elleni intézkedések hatékonyságának 
fokozására irányuló lehetséges intézkedések megvitatása céljából.

A Bizottság ennélfogva tisztában van az ilyen termékbeszerzéssel kapcsolatos adócsalás és -
kikerülés Romániában való előfordulásának gyakoriságával. Ennek alapján az ellenőrzési 
intézkedések, például a fentebb ismertetettek, amelyek a Közösségen belüli forgalom 10%-ára 
terjednek ki és körülbelül 5 percet vesznek igénybe, nem tekinthetők aránytalannak a kitűzött 
célokhoz viszonyítva. Ugyanez a következtetés vonatkozik az olyan intézkedésekre, mint 
                                               
1 A Bíróság által a C-285/09. sz. R-ügyben 2010. december 7-én hozott ítélet, 36. pont.
2 A Bíróság által a C-409/04. sz. Teleos PLC és társai ügyben 2007. szeptember 27-én hozott 
ítélet, 44. pont.

3 A Bíróság által a C-285/09. sz. R-ügyben 2010. december 7-én hozott ítélet, 45. pont.
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például az áruk elkobzása. 

A fentiek alapján ez ügyben nem állapítható meg az uniós jog megsértése.


