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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: V. S. és Dan Scripcariu román állampolgárok által benyújtott 1255/2011. 
számú petíció Görögországban egy gépkocsi regisztrációs adójáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói, akik több mint 10 éve élnek legálisan Görögországban, Romániában 
vásárolt és regisztrált gépkocsikat szerettek volna Görögországban forgalomba helyezni. 
Görögországban arról tájékoztatták őket, hogy csak hat hónapig közlekedhetnek a 
járművekkel, ezt követően pedig körülbelül 8000 euró összegű adót kell fizetniük. 
Amennyiben nem fizetik be az illetéket, a járműveket elkobozzák és a petíció benyújtóinak 
5000 euró bírságot is meg kell fizetniük. A petíció benyújtói, akik reménytelen helyzetbe 
kerültek, az Európai Parlament segítségét kérik. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A gépjármű-adóztatást nem harmonizálták uniós szinten, ezért a tagállamok továbbra is 
szabadon dönthetnek arról, hogy vetnek-e ki adót a területükre használati céllal behozott 
gépjárművekre. A petíció benyújtója által leírt adó kivetése nem szokatlan azon 
tagállamokban, ahol az adózás mértéke szakpolitikai döntésektől függ. Jellemzően ezen 
adótípusokat a tagállam területére használat céljából behozott gépjármű regisztrációjakor 
vetik ki. Továbbá a jogharmonizáció jelenlegi állása szerint ezen adónemek alkalmazása 
legális, bár az is előfordulhat, hogy egy másik tagállamban ugyanazt az adót már egyszer 



PE491.038v01-00 2/2 CM\903885HU.doc

HU

kivetették az adott gépjárműre. Ezt a körülményt az Európai Unió Bírósága is megerősítette, 
amely megállapította, hogy az uniós jogszabályok nem nyújtanak garanciát arra, hogy az 
egyik tagállamból egy másikba történő lakóhelyváltoztatás nem jár a gépjármű regisztrációja 
tekintetében adózási következményekkel1. A petíció benyújtója által említett hat hónapos 
időszak a 83/182/EGK irányelv2 alkalmazásából ered, amely többek között kötelezi a 
tagállamokat arra, hogy a gépjárművek behozatalakor mentesítsék azokat a fogyasztási adók 
alól minden tizenkét hónapos időszakban hat hónapra, amennyiben bizonyos feltételek 
teljesülnek. A mentesség célja a másik tagállamba történő ideiglenes lakóhely-áthelyezés 
támogatása azáltal, hogy a fogadó államot kötelezik az egyén által ideiglenesen behozott 
gépjármű adómenteségének biztosítására. A hat hónapos időszak leteltével azonban az 
irányelv nem akadályozza meg a tagállamot abban, hogy a területén található gépjármű 
regisztrációjára adót vessen ki.

Következésképpen maga az a tény, hogy Görögország ilyen típusú adóztatással él, nem 
ellentétes az uniós jogszabályokkal vagy ítélkezési gyakorlattal. 

Következtetés

A petícióban nem érhető tetten az, hogy a görög jogszabályok vagy általános joggyakorlat 
megsértené az uniós jogot.

                                               
1 A C-365/02. sz. Lindfors ügy, EBHT 2004., I-07183. 34. pont
2 A Tanács 1983. március 28-i 83/182/EGK irányelve egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 

behozatalának Közösségen belüli adómentességéről (HL L 105., 1983.4.23., 59. o.).


