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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy cége Mercedes típusú pótkocsiját 2011. május 9-én 
feltartóztatták a németországi vámnál és 185,34 euróra bírságolták, mivel az üzemanyag 
tartályon nem Mercedes, hanem MAN márkafelirat szerepelt. A petíció benyújtója szerint 
Németországban törvényi előírás, hogy a járművek csak olyan üzemanyagtartállyal 
közlekedhetnek, amelyeket az adott jármű gyártója készített, és úgy véli, hogy ezek az 
előírások sértik az áruk szabad mozgását az Európai Unióban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A jövedéki adóval kapcsolatos általános rendelkezéseket a 2008. december 16-i 2008/118/EK 
tanácsi irányelv tartalmazza. Az energiatermékek fogyasztásával kapcsolatos különleges 
rendelkezéseket az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
energiaadó-irányelv) tartalmazza, amelynek a 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
az üzemanyagok jövedékiadó-kötelesek.
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A 2008/118/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a jövedékiadó-
kötelezettség a szabad forgalomba bocsátás időpontjában és a szabad forgalomba bocsátás 
szerinti tagállamban keletkezik.

Abban az esetben, ha az adózó energiatermékeket egy másik tagállamban kereskedelmi 
célból, e tagállamban történő leszállítás vagy felhasználás érdekében tárolják, a 2008/118/EK 
irányelv 33. cikkében foglalt általános szabály alkalmazandó. E cikk kimondja, hogy ha a 
valamely tagállamban már szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékeket egy másik 
tagállamban kereskedelmi célból, e tagállamban történő leszállítás vagy felhasználás 
érdekében tárolnak, e termékek jövedékiadó-kötelesek, és a jövedéki adót az utóbbi 
tagállamban kell kivetni.
Az energiaadó-irányelv 24. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy e szabály alól kivételt 
élvez a valamely tagállamban szabad forgalomba bocsátott ásványolaj, amely kereskedelmi 
gépjárművek szabvány üzemanyagtartályában található, és amelyet e járművek 
üzemanyagaként kívánnak felhasználni.

A 24. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a 24. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában:
„szabvány üzemanyagtartályok”:

– a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített azon tartályok, amelyek az 
üzemanyagnak közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszik lehetővé 
mind meghajtásra, mind adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb rendszerek 
működtetésére. Szabvány tartály továbbá a gépjárművek azon szilárdan beépített 
gáztartálya is, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé, valamint az 
egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik,

– a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített olyan tartály, amely a 
hűtőberendezések vagy a speciális konténerek egyéb berendezéseinek szállítás közbeni 
működéséhez az üzemanyag közvetlen felhasználását biztosítja.

„Speciális konténer”: minden olyan tartály, amelyek speciálisan a hűtő-, oxigénellátó, 
hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükségesek.

Ebben az összefüggésben a gyártóra való utalás egyértelműen a jármű gyártójára utal. Ezt az 
értelmezést a C-247/97. sz. ügyben hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága is 
megerősítette. Hangsúlyozni kell, hogy beszerelését követően az üzemanyagtartály a 
későbbiekben nem cserélhető le valamilyen másik modellre, hiszen ez veszélyeztetné a 
24. cikk (1) bekezdésében foglalt kivételt. A 24. cikk (2) bekezdésében foglalt 
fogalommeghatározás szempontjából nem releváns, hogy a módosított üzemanyagtartály 
műszakilag megfelel-e az alkalmazandó jogszabályoknak, vagy hogy a helyi hatóságok 
(például a műszaki vizsgabizottság) jóváhagyták-e a kicserélést.

A kicserélt üzemanyagtartályok (azaz a szabvány üzemanyagtartálytól eltérő típusú 
üzemanyagtartályok) és a kiegészítő üzemanyagtartályok nem felelnek meg az energiaadó-
irányelv 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a „szabvány üzemanyagtartály” 
fogalommeghatározása szerinti feltételeknek, ezért az energiaadó-irányelv 24. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt kivétel nem alkalmazandó. Következésként a német vámhatóság minden 
más tagállami hatósághoz hasonlóan – az ásványolaj adózására alkalmazandó nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően és a 2008/118/EK irányelv 33. cikkének (1) bekezdésében 



CM\899859HU.doc 3/3 PE487.848v01-00

HU

megállapított, a fent kifejtett általános szabályok betartása mellett – adót vethet ki a kiegészítő 
üzemanyagtartályokban szállított üzemanyagra.

Ilyen esetekben az árut birtokában tartó személynek meg kell felelnie a 2008/118/EK irányelv 
34. cikkében foglalt valamennyi követelménynek, így többek között nyilatkozatot kell tennie 
a rendeltetési hely szerinti tagállam adóhatóságainak, a jövedéki adó megfizetésére vonatkozó 
biztosítékot kell nyújtania és meg kell fizetnie a jövedéki adót. 

A kettős adózás elkerülése érdekében a 2008/118/EK irányelv 33. cikkének (6) bekezdése 
kimondja, hogy a jövedéki adót – kérelemre – a szabad forgalomba bocsátás helye szerinti 
tagállamban vissza kell téríteni vagy el kell engedni, ha a másik tagállam illetékes hatóságai 
megállapítják, hogy az adott tagállamban adófizetési kötelezettség keletkezett és az adót 
megfizették.

Végül a Bizottság tisztában van a szabvány  üzemanyagtartályok jelenlegi 
fogalommeghatározásának gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos problémákkal. A 
2003/96/EK irányelv módosítására irányuló közelmúltbeli javaslata1 tartalmazza a 24. cikk (2) 
bekezdésében szereplő „szabvány üzemanyagtartály” felülvizsgált fogalommeghatározását.

Következtetések

A nemzeti hatóságok feladata az ügy értékelése annak megállapítása érdekében, hogy a 
petíció benyújtója szabvány üzemanyagtartályt használt-e vagy sem. A hatóság 
megállapításától függetlenül azonban, mivel nem bizonyított az uniós jogot sértő jogszabály 
vagy általános közigazgatási gyakorlat, nincs ok az ügy további vizsgálatára.

                                               
1 COM(2011)0169, 2011. április 13.


