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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Horaţiu Margoi, román állampolgár által a román autóklub nevében 
benyújtott, 0265/2008. számú, 120 000 aláírást tartalmazó petíció a más uniós 
tagállamokban vásárolt gépjárművek első romániai regisztrációjakor 
fizetendő adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a más uniós tagállamokban vásárolt gépjárművek első romániai 
regisztrációjakor fizetendő adó magas mértékét kifogásolja, mivel az véleménye szerint 
ellentétes az áruk szabad mozgásának elvével. A petíció benyújtója vitatja a román kormány 
ezzel kapcsolatos érvelését, miszerint az adó a járművek által okozott szennyezés lehetséges 
szintjén alapul, és rámutat, hogy az adónak az „egyéb jövedéki adók” költségvetési tétel alá 
sorolása egyértelművé teszi az adó valódi természetét. A petíció benyújtója a szükséges 
intézkedések megtételére kéri az Európai Parlamentet annak biztosítása érdekében, hogy a 
román hatóságok összhangba hozzák adórendelkezéseiket a vonatkozó uniós jogszabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

I. A petíció

A petíció benyújtója a más uniós tagállamokban vásárolt gépjárművek első romániai 
regisztrációjakor fizetendő adó magas mértékét kifogásolja, mivel az véleménye szerint 
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ellentétes az áruk szabad mozgásának elvével. A petíció benyújtója vitatja a román kormány 
ezzel kapcsolatos érvelését, miszerint az adó a járművek által okozott szennyezés lehetséges 
szintjén alapul, és rámutat, hogy az adónak az „egyéb jövedéki adók” költségvetési tétel alá 
történő besorolása egyértelművé teszi az adó valódi természetét. A petíció benyújtója a 
szükséges intézkedések megtételére kéri az Európai Parlamentet, annak biztosítása érdekében, 
hogy a román hatóságok összhangba hozzák adórendelkezéseiket a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal.

II. Jogi észrevételek

Először is meg kell jegyezni, hogy a gépjárművek regisztrációs adóinak területére nem 
vonatkozik európai uniós szintű harmonizáció. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek 
ilyen adókat, és egyoldalúan dönthetnek azok mértékéről és kiszámításuk módszereiről. A 
Bíróság a Bizottság kontra Dánia ügyben úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 90. cikke 
nem arra szolgál, hogy az adóztatás mértékének túlzó voltát megítélje, és a tagállamok az 
adók mértékét az általuk megfelelőnek tartott szinten állapíthatják meg1. A Bíróság szerint
még a nagyon magas adómérték sem tekinthető a közösségi joggal ellentétesnek, feltéve, 
hogy azt a hazai és a más tagállamokból származó termékekre egyformán kivetik.

Különös tekintettel a használt gépjárművek adóztatására, a Bíróság megszilárdult ítélkezési 
gyakorlata szerint az EK-Szerződés 90. cikkét akkor nem tartják tiszteletben, ha egy másik 
tagállamból érkező használt gépjárműre kivetett adó mértéke meghaladja egy olyan, hasonló 
gépjármű értékébe beleszámított maradványadó mértékét, amelyet a hazai piacon már újként 
regisztráltak2. A Bíróság szerint az EK-Szerződés 90. cikkében említett megkülönböztetés 
úgy kerülhető el, ha a behozott jármű tényleges értékcsökkenését az adó összegének 
megfelelő csökkentésével veszik figyelembe3.

A Bizottság az EK-Szerződés 90. cikkének figyelembevételével ellenőrizte a gépjárművek 
regisztrációs adójára vonatkozó román szabályokat, és arra a következtetésre jutott, hogy e 
szabályok nem tartják tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét. A Bizottság következésképpen 
2007. március 23-án hivatalos figyelmeztető levélben jelezte a Román Köztársaság felé azon 
meggyőződését, hogy a gépjárművek regisztrációs adójára vonatkozó nemzeti szabályai nem 
állnak összhangban a közösségi joggal. A Bizottság 2007. november 28-án megtette a 
következő lépést e jogsértési eljárásban: indokolással ellátott véleményt tett közzé, és 
hivatalosan felkérte Romániát a vitatott rendelkezések módosítására.

Románia 2008. április 21-én elfogadta az 50/2008. sz. sürgősségi rendeletet, arra törekedve, 
hogy szabályait összehangolja a közösségi vívmányokkal. A Bizottság 2008. június 2-án 
megkapta a fent említett sürgősségi rendeletet végrehajtó nemzeti szabályokat.

                                               
1 A Bíróság C-47/88. számú, az Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben hozott 1990. 

december 11-i ítélete, EBHT 1990, I-04509. o., 10. pont.

2 A Bíróság C-393/98. számú, Ministero Publico és Gomes Valente kontra Fazenda Publica ügyben hozott 
2001. február 22-i ítélete, EBHT 2001, I-01327. o.

3 A Bíróság C-345/93. számú, Fazenda Pública és Ministério Público kontra Américo João Nunes Tadeu 
ügyben hozott 1995. március 9-i ítélete, EBHT 1995, I-00479. o., 17. pont.
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A kezdeti jelzések azt mutatják, hogy az elfogadott jogszabályok a jelek szerint nem 
ellentétesek az EK-Szerződés 90. cikkével. A Bizottság azonban csak akkor fogja lezárni a 
jogsértési eljárást, ha megbizonyosodott arról, hogy a jogszabályok és azok tényleges 
alkalmazása megfelel az EK-Szerződésnek.

III. Következtetés

A Bizottság minden szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy a gépjárművek 
adóztatásáról szóló román jogszabályokat összehangolják a közösségi joggal.
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