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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Azori-szigeteken él, és tiltakozik az importált gépjárművek adója 
ellen, amelyet a portugáliai Azori-szigeteken fekvő Angra do Heroísmo város adóhivatala 
kíván kiróni rá. A petíció benyújtója úgy értelmezi, hogy a Bíróság C-98/05. számú ügyben 
hozott ítélete szerint a gépjárműadó összege nem tartozhat bele abba az összegbe, amely után 
gépjárművásárlás esetén héát kell fizetni, valamint hogy a portugál kormánynak ezt 
tiszteletben kell tartania. A portugál adóhatóságok más véleményen vannak, és írásos 
válaszukban azt állítják, hogy az Európai Bíróság ítélete egy dániai ügyet említ, amely 
semmilyen párhuzamot sem mutat a szóban forgó helyzettel, és így nem vonatkozik 
Portugáliára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A Bizottság elöljáróban hangsúlyozni kívánja, hogy mivel a 77/388/EGK irányelv (a hatodik 
irányelv) helyébe 2007. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv („héa-irányelv”) lépett, 
kizárólag ez utóbbi rendelkezéseire fog hivatkozni. A héa-irányelv 78. cikke szerint az 
adóalapnak részét kell képeznie a következőknek: „adók, vámok, díjak, illetékek és más 
kötelező jellegű befizetések, kivéve magát a héát”. 
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Valóban, a C-98/05. számú ügyben a Bíróság úgy ítélkezett, hogy olyan adásvételi szerződés 
keretében, amely alapján a kereskedő által szállított, nyilvántartásba vett (regisztrált) járműért 
fizetendő ár már tartalmazza a kereskedő által a jármű átadása előtt megfizetett regisztrációs 
illetéket, ezen illeték összegét nem szabad beleszámítani a héa alapjaként terhelendő 
összegbe.
Az ítéletben kinyilvánított elvek alapján a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított 
Portugáliával szemben.       
Ugyanakkor a Bíróság a C-106/10. sz. ügyben hozott 2011. július 28-i ítéletében úgy 
rendelkezett, hogy a portugál járműadóhoz (imposto sobre vehiculos) hasonló illetékek 
beletartoznak az „adók, vámok, díjak és illetékek” fogalmába, és ennek következtében bele 
kell foglalni őket a jármű leszállítása fejében fizetett, héával terhelendő összegbe.
A Bíróság továbbá úgy rendelkezett, hogy a döntő tényező, amelynek alapján eldönthető, 
hogy valamely illeték beleszámítandó-e az adó alapjába, az az, hogy a jármű szállítója az 
illetéket saját nevében és saját javára fizette-e be vagy sem.

Ennek alapján a Bizottság úgy határozott, hogy a fentebb említett kötelezettségszegési eljárást 
lezárja.

A petíció benyújtója által ismertetett tények tekintetében – mivel egyedi esetről van szó – a 
Bizottságnak nincs hatásköre a beavatkozásra. Az ilyen ügyek megítélése a nemzeti 
hatóságok és bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Ennek megfelelően, ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy saját egyedi esetében sor került az 
uniós jogszabályok megsértésére, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kereshet 
jogorvoslatot.

Következtetés

Az egyéni panaszok kivizsgálása nem tartozik a Bizottság hatáskörébe. 
Ugyanakkor a Bíróság a C-106/10. sz. ügyben már úgy ítélkezett, hogy a portugál imposto 
sobre vehiculos beszámítandó a héa adóalapjába. A petíció benyújtójának meggyőződése, 
mely szerint jogosult az állítólagosan „túlfizetett” héa visszatérítésére, megalapozatlan lehet.


