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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Nicholas Zelle, brit állampolgár által benyújtott 1028/2007. számú petíció a 
Máltára behozott használt járművekre vonatkozó regisztrációs adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Máltára behozott használt járművekre alkalmazott 
regisztrációs adó ellen, jelezve, hogy a máltai hatóságok csillagászati összegű adót kívánnak 
felszámítani egy 24 éves behozott Honda Accordra. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a 
máltai hatóságok által a behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó ellentétes 
az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós elvvel, ezért az Európai Parlament intézkedését 
kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

I. A petíció

A petíció benyújtója tiltakozik a Máltára behozott használt járművekre alkalmazott 
regisztrációs adó ellen, jelezve, hogy a máltai hatóságok csillagászati összegű adót kívánnak 
felszámítani egy 24 éves behozott Honda Accordra. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a 
máltai hatóságok által a behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó ellentétes 
az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós elvekkel. 

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
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Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy európai uniós szinten nem került sor a gépjárművekre 
kivetett regisztrációs adók harmonizációjára. Jóllehet a Bizottság kitartóan törekszik a 
fennálló adóakadályok megszüntetésére, amelyek torzulásokat okoznak a 
személygépjárművek belső piacon belüli szabad mozgása tekintetében, eddig a Bizottságnak a 
szóban forgó területtel kapcsolatos javaslatait az elégtelen tagállami támogatás miatt nem 
fogadták el. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok egyoldalúan kivethetnek ilyen adókat és 
dönthetnek azok mértékéről, valamint a számítási módszerekről. Ezenfelül a közösségi jog 
nem írja elő, hogy a regisztrálandó járművek adóköteles értéke egy másik tagállamban fizetett 
vételáron alapuljon. 

A tagállamoknak azonban tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés 90. cikkét, amely
megtiltja, hogy más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy 
közvetve kivetett adónál magasabb, diszkriminatív belső adót vessenek ki, közvetlen vagy 
közvetett módon.

A Bíróságnak számos ítéletében az volt az álláspontja, hogy egy tagállam által egy másik 
tagállamból származó használt járműre kivetett adó ellentétes az EK-Szerződés 90. cikkének 
első bekezdésével, amennyiben az adó összege meghaladja a maradványadó összegét, amelyet 
a nemzeti területen már nyilvántartásba vett, hasonló használt gépjármű értéke tartalmaz. 
Tehát nem az a döntő, hogy az adó összege és a másik tagállamban kifizetett vételár – amely 
mellékes, mivel nem befolyásolja a gépjárműnek a nyilvántartásba vétel helye szerinti 
tagállamon belüli értékét – között milyen kapcsolat áll fenn, hanem a hazai piacon a hasonló 
gépjármű értékének százalékos aránya, amely a maradványadóból áll.

Málta esetében a Bizottság tisztában van azzal, hogy a gépjárműadóról szóló máltai 
jogszabály sérti a közösségi jogot, és a Bizottság jogsértési eljárást indított. A gépjárműadóról 
szóló máltai törvény1 első táblázatának megfelelően a használt gépjárművek legtöbb 
kategóriája esetében minimális összeget kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy csak a használt
járművekre vonatkozik a minimumadó, míg az új járművekre nem írnak elő minimális 
küszöbértéket. Még akkor is, ha a műszaki vizsgálat során alacsonyabb adóösszeget 
állapítanak meg, a magasabb minimumösszeg fizetendő. Ez a helyzet, amely azt vonja maga 
után, hogy az alkalmazott regisztrációs adó meghaladja a maradványadó összegét, amelyet a 
Máltán már nyilvántartásba vett hasonló használt gépjármű értéke tartalmaz, ellentétes az EK-
Szerződés 90. cikkével.

A Bizottság ezzel a kérdéssel kapcsolatban 2007. március 23-án hivatalos értesítő levelet 
intézett Máltához, és tekintettel arra, hogy a máltai hatóságok nem adtak kielégítő választ, 
2008. április 4-én indokolással ellátott véleményt küldött Máltának (a Bizottság IP/08/511 
sajtóközleménye). 

III. Következtetés

Pillanatnyilag a Bizottság Máltának az indokolással ellátott véleménnyel kapcsolatos 
válaszára vár annak megállapítása érdekében, hogy a tagállam módosítani szándékozik-e 
jogszabályát, vagy a Bírósághoz kell fordulni. 

                                               
1 A gépjárműadóról szóló, módosított 1994. évi X. törvény 368. fejezete.
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