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RÉSZÉRE

Tárgy: A Mihai Cristel Bocseru, román állampolgár által benyújtott 0723/2007 sz. 
petíció a Romániába behozott használt autókra kivetett adókról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint Romániában a külföldről behozott használt autók tekintetében 
alkalmazott regisztrációs adó ellentétes az EU adójogával, amelynek értelmében a tagállamok 
közvetlenül vagy közvetve nem vethetnek ki a más tagállamokból származó termékekre a 
hasonló hazai termékek tekintetében alkalmazott adónál magasabb belső adót. A petíció 
benyújtója azt panaszolja, hogy a Bizottság – jóllehet hivatalos figyelmeztető levelet küldött 
Romániának – nem tette meg a Szerződés megsértése miatti eljárás következő lépését és nem 
adott ki indokolással ellátott véleményt. Ezért felhívja az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel és biztosítsa, hogy Románia teljesíti az EK-Szerződés szerinti 
kötelezettségeit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója szerint Romániában a külföldről behozott használt autók tekintetében 
alkalmazott regisztrációs adó ellentétes az EU adójogával, amelynek értelmében a tagállamok 
nem vethetnek ki közvetlenül vagy közvetve a más tagállamokból származó termékekre a 
hasonló hazai termékek tekintetében alkalmazott adónál magasabb belső adót. A petíció 
benyújtója azt panaszolja, hogy a Bizottság – jóllehet hivatalos figyelmeztető levelet küldött 
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Romániának – nem tette meg a Szerződés megsértése miatti eljárás következő lépését és nem 
adott ki indokolással ellátott véleményt. Ezért felhívja az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel és biztosítsa, hogy Románia teljesítse az EK-Szerződés szerinti 
kötelezettségeit.

Az EK-Szerződés 90. cikke előírja, hogy a tagállamok nem tarthatnak fenn megkülönböztető 
adózást, amely súlyosabb adóteher kiszabását eredményezi a behozott termékek után, mint a 
hasonló belföldi termékek után. A használt gépjárművek adózása esetében ez például azt 
jelenti, hogy a tagállamok nem alkalmazhatnak magasabb adókulcsot a behozott 
gépjárművekre, mint a hasonló olyan gépjárművekre, amelyeket már regisztráltak a belföldi 
piacon, illetve nem tarthatnak fenn olyan adószámítási módszereket, amelyek a más 
tagállamokból érkező autók erőteljesebb adóztatásához vezetnének.

Konkrétabban, a Bíróság bevett ítélkezési gyakorlata szerint, ha a másik tagállamból érkező 
használt gépjárműre kivetett adó összege meghaladja a hasonló, a belföldi piacon már 
regisztrált gépjármű értékében foglalt maradványadót, az EK-Szerződés 90. cikkét 
egyértelműen nem tartották be1. A Bíróság szerint az EK-Szerződés 90. cikkében megtiltott 
megkülönböztetés elkerülhető, ha a gépjármű értékcsökkenésének függvényében az 
adóösszeg csökkentésével figyelembe veszik a behozott gépjármű tényleges 
értékcsökkenését2.

A Bizottság elemezte a gépjármű-regisztrációs adókra vonatkozó román szabályokat, és 
megállapította, hogy ezek a szabályok nem tartják tiszteletben az egyenlő bánásmód EK-
Szerződés 90. cikkében megállapított elvét. A Bizottság következésképpen 2007. március 23-
én jogsértési eljárást indított a Román Köztársaság ellen egy hivatalos figyelmeztető levél 
elküldésével, amelyben sürgette Romániát, hogy hozza összhangba jogszabályait a közösségi 
joggal.

Románia elismerte a jogsértést, és több jogszabálytervezetet készített a helyzet orvoslása 
céljából. Több megbeszélést és élénk vitát követően a Bizottság nem tudta kielégítőként 
elfogadni a tervezeteket, és 2007. november 28-án indokolással ellátott véleményt címzett a 
Román Köztársasághoz.

A román hatóságok 2008. január 29-én egy másik jogszabálytervezetet küldtek a 
Bizottságnak, amely láthatóan figyelembe veszi a Bizottság által az élénk viták során tett 
észrevételek többségét. A Bizottság azonban csak akkor fogja lezárni a jogsértési eljárást, ha a 
közösségi jognak megfelelő jogszabályt el is fogadják.

Következtetés

A Bizottság minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az autók 
adóztatására vonatkozó román jogszabályokat összhangba hozzák a közösségi joggal.
                                               
1 A Bíróság 2001. február 22-i ítélete a C- 393/98 sz. Ministero Publico and Gomes Valente v Fazenda 

Publica ügyben, EBHT 2001., I-01327. o.

2 A Bíróság 1995. március 9-i ítélete a C-345/93 sz. Fazenda Pública and Ministério Público v Américo João 
Nunes Tadeu ügyben, EBHT 1995., I-00479 o., 17. pont
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