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Tárgy: Graham Unsworth, brit állampolgár által benyújtott 0958/2007. számú 
petíció a Máltára behozott használt gépjárművek regisztrációs adójáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Máltára behozott használt gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adó mértékét. Egy 11 éves Saab 9000 CSE behozatala esetén a máltai hatóságok 
által követelt, csillagászati összegű regisztrációs adóra hivatkozik, aminek következtében a 
gépjárművet az Egyesült Királyságban hagyta. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a máltai 
hatóságok részéről az országba behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó 
ellentétes az áruk szabad mozgásának uniós elvével, ezért az Európai Parlament intézkedését 
kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

I. A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja a Máltára behozott használt gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adó mértékét, különös tekintettel ezen adó legkisebb mértékére. Egy 11 éves 
Saab 9000 CSE behozatala esetén a máltai hatóságok által követelt, csillagászati összegű 
regisztrációs adóra hivatkozik, aminek következtében a gépjárművet az Egyesült 
Királyságban hagyta, amikor 2004-ben Máltára költözött. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
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a máltai hatóságok részéről az országba behozott használt gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adó ellentétes az áruk szabad mozgásának uniós elvével.

II. Jogi észrevételek

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a motorgépjárművekre vonatkozó regisztrációs adó 
terén nem létezik uniós szintű harmonizáció. Jóllehet a Bizottság több kísérletet is tett azon 
adóakadályok megszüntetésére, amelyek torzítják a személygépjárművek belső piacon való 
szabad mozgását, eddig – a tagállamok kellő támogatásának hiánya miatt – nem fogadták el a 
Bizottság által e téren tett javaslatokat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen 
jellegű adókat, és egyoldalúan határozhatják meg azok szintjét és számítási módját. Ezenkívül 
a közösségi jog nem írja elő, hogy a regisztrálandó jármű adózási értékét a másik tagállamban 
fizetett vételárra alapozzák.

A tagállamoknak azonban tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés 90. 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 belső adót.

A Bíróság több ítéletében is megállapította, hogy amennyiben egy tagállam egy másik 
tagállamból származó használt gépjárműre adót vet ki, ellentétes a Szerződés 90. cikkének 
első bekezdésével, ha az adó mértéke meghaladja az adott ország területén már regisztrált, 
hasonló használt gépjárművek értékébe beépített maradványadó összegét. Így a döntő tényező 
nem az adó összege és a járműért egy másik tagállamban kifizetett vételár közötti kapcsolat 
(az utóbbi mellékes, mivel nem befolyásolja a jármű értékét abban az államban, ahol 
regisztrálni fogják), hanem a hazai piacon jelen levő hasonló gépjármű értékében a 
maradványadó százaléka.

Málta esetében a Bizottságnak tudomása van arról, hogy a gépjárművekre vonatkozó máltai 
jogszabály ellentétes a közösségi joggal, ezért a Bizottság már jogsértési eljárást indított. A 
gépjárműadóról szóló máltai törvény1 első ütemterve értelmében a használt gépjárművek 
legtöbb kategóriája tekintetében egy minimumösszeget kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a 
használt gépjárművekre csak egy minimumadó vonatkozik, míg az új járművekre nem 
állapítanak meg minimum küszöböt. Még abban az esetben is, ha a műszaki ellenőrzés alapján 
alacsonyabb összegű adót állapítanak meg, a magasabb minimumösszeget kell kifizetni. Ez a 
helyzet, aminek következtében az alkalmazott regisztrációs adó meg fogja haladni a Máltán 
már regisztrált hasonló gépjárművek értékébe beépített maradványadót, ellentétes az EK-
Szerződés 90. cikkével.

A Bizottság 2007. március 23-án e kérdésben hivatalos értesítő levelet küldött Máltának, és 
tekintettel a máltai hatóságok által adott nem kielégítő válaszra, 2008. április 4-én 
indokolással ellátott véleményt küldött Máltának (a Bizottság IP/08/511 sz. sajtóközleménye). 

III. Következtetés

A Bizottság most az indokolással ellátott véleményre adott máltai választ várja, hogy 
                                               
1 368. fejezet, a gépjárműadóról szóló 1994. évi X. törvény, annak módosított formájában.
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megbizonyosodjon arról, hogy a tagállam módosítani fogja-e vonatkozó jogszabályát vagy az 
ügyet a Bíróság elé kell-e utalni.
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