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Aihe: Vetoomus nro 156/2005, Szilvia Deminger, Unkarin kansalainen, Euroopan 
unionin muista jäsenvaltioista Unkariin tuotuihin autoihin sovellettavista 
rekisteröintimaksuista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä haluaa tietää, onko Euroopan unionin muista jäsenvaltioista Unkariin 
tuoduista autoista perittävä rekisteröintimaksu Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen. 
Hänen mielestään Unkarin käytäntö rikkoo Euroopan unionin tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. heinäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. heinäkuuta 2006.

Unkari otti käyttöön rekisteröintiveron moottoriajoneuvoille lailla CX 2003, jota sittemmin 
muutettiin 1. tammikuuta 2005. Rekisteröintivero on maksettava, kun ajoneuvo ALV-lain 
mukaisen myynnin, yhteisöhankinnan, maahantuonnin ja transformaation jälkeen otetaan 
ensimmäisen kerran käyttöön Unkarin teillä. Vero on maksettava myös etenkin silloin, kun 
toisesta jäsenvaltiosta maahantuotu käytetty auto otetaan käyttöön Unkarin teillä. Unkarin 
rekisteröintivero on edellä mainitun lain mukaan kiinteä maksu, joka määräytyy moottorin 
tilavuuden, käytetyn polttoaineen tyypin ja päästönormien mukaan. Veromaksun suuruuteen 
ei kuitenkaan vaikuta se, onko rekisteröitävä auto uusi vai käytetty. 

Vetoomuksen esittäjä haluaa tietää, "onko Euroopan unionin muista jäsenvaltioista Unkariin 
tuoduista autoista perittävä rekisteröintivero Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen, sillä 
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hänen mielestään Unkarin käytäntö rikkoo Euroopan unionin tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta".

Koska ajoneuvoverotusta ei ole yhdenmukaistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioilla on oikeus 
periä rekisteröintimaksuja, kunhan ne tätä toimivaltaansa käyttäessään noudattavat yhteisön 
primaarioikeutta ja johdettua oikeutta.1 Yhteisön primaarioikeuden mukaan jäsenvaltioiden 
tulee noudattaa EY:n perustamissopimuksen 90 artiklaa, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa 
välittömästi tai välillisesti soveltaa maahantuotuihin tuotteisiin korkeampaa veroastetta, kuin 
ne soveltavat samanlaisiin kotimaisiin tuotteisiin. Tällä yhteisön lainsäädännön 
pääperiaatteella on olennaisen tärkeä merkitys ajoneuvoverotuksen alalla, sillä kansallisen 
ajoneuvoverotuksen yhdenmukaisuutta yhteisön lainsäädännön kanssa arvioidaan suhteessa 
tähän artiklaan. 

Komissio on alkanut tutkia Unkarin rekisteröintiveroa useiden näkökohtien osalta. EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan rikkomista koskevat kohdat nostavat esiin kysymyksen 
yhdenmukaisuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa. Unkarin rekisteröintivero saattaa rikkoa 
90 artiklaa, sillä se näyttää soveltavan erilaista veroastetta maahantuotuihin autoihin, jotka 
aiotaan ottaa käyttöön Unkarin teillä, ja kotimaisiin autoihin.

Tässä yhteydessä on mainittava, että yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
kotimaisen autotuotannon puuttuminen ei estä jäsenvaltioita soveltamasta 90 artiklaa. Tämä 
johtuu siitä, että termi "samanlainen kotimainen tuote" saattaa käsittää myös sellaisen 
tuotteen, josta heti maahantuonnin ja kotimaisille markkinoille tuomisen jälkeen tulee 
kotimainen tuote (komissio vs. Tanska, asia C-47/88).

Yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltion täytyy määrätessään 
moottoriajoneuvolle rekisteröintiveron ottaa lisäksi huomioon ajoneuvon todellinen 
rekisteröinnin aikainen arvo noudattaakseen 90 artiklaa. Yhteisön tuomioistuin katsoo, että 
"perustamissopimuksen 95 artiklan (nyt 90 artikla) vastaista on se, että jäsenvaltio kantaa 
toisesta jäsenvaltiosta tuoduista käytetyistä autoista veron, jonka määrä lasketaan ottamatta 
huomioon ajoneuvon arvon todellista alenemista, jos veron määrä on suurempi kuin 
vastaavien tässä jäsenvaltiossa jo rekisteröityjen käytettyjen moottoriajoneuvojen arvoon 
sisältyvä veron jäljellä oleva osuus" (Nunes Tadeu, asia C-345/93 20. kohta; komissio vs. 
Tanska, asia C-47/88 22. kohta ja komissio vs. Kreikka, asia C-375/95 ).

Uudesta autosta perittävä rekisteröintivero vastaa todellisuudessa prosenttiosuutta auton 
arvosta. Rekisteröintivero alenee suhteessa ajan myötä tapahtuvaan ajoneuvon arvon 
alenemiseen. Näin ollen käytetyistä autoista peritään pienempi rekisteröintivero käytön takia 
vähentyneen auton arvon vuoksi. Mikäli käytetyn auton arvon todellista vähenemistä ei oteta 
huomioon, ulkomaiselle käytetylle autolle - joka otetaan käyttöön Unkarissa - määrätty vero 
ylittää aina jäljelle jäävän veron määrän, joka peritään Unkarin markkinoilla jo olevasta ja 
Unkarissa uutena rekisteröidystä samanlaisesta käytetystä autosta (sama malli, moottorin 
tilavuus ja polttoaineen kulutus sekä samat päästönormit). 

                                               
1 Ks. direktiivi 83/182/ETY (EYVL L 105, 23.4.1983) yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa 
maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista ja Neuvoston direktiivi 83/183/ETY (EYVL L 105, 
23.4.1983, s. 64–65) luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa 
jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista.
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Kun toisesta jäsenvaltiosta maahantuotu käytetty auto rekisteröidään, johtavat auton arvon 
todellisen vähenemisen huomioimatta jättäminen ja rekisteröintiveron alentamatta jättäminen 
suhteessa auton arvon alenemiseen siihen johtopäätökseen, että rekisteröintivero ei ole 
oikeassa suhteessa ajoneuvon arvoon. Näin ollen rekisteröintivero on jäsenvaltion sisäinen 
vero, jota periessään Unkarin valtio kohtelee eriarvoisesti ulkomaisia tuotteita ja samanlaisia 
kotimaisia tuotteita. Komissio katsoo, että Unkarin lainsäädäntö rikkoo yhteisön 
perustamissopimuksen 90 artiklan määräyksiä, sillä Unkarin valtio kohdistaa saman 
rekisteröintiveron uusiin ja käytettyihin autoihin. 

Komissio päätti 12. lokakuuta 2005 lähettää Unkarille virallisen ilmoituksen. Komissio haluaa 
kuitenkin korostaa, että mitkään sen toimenpiteet eivät takaa yksilöille oikeudellista suojaa. 
Tästä syystä on vetoomuksen esittäjän edun mukaista käynnistää valitusmenettely 
varmistaakseen yksilöllisten oikeuksiensa suojaamisen.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007.

Ensiksi on huomautettava, että ajoneuvoverotusta ei ole yhdenmukaistettu yhteisön tasolla.1

Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää rekisteröintiveroista, veroasteesta ja 
veron laskentamenetelmästä. Näin ollen myös Unkarin valtiolla on oikeus ottaa käyttöön 
ajoneuvojen rekisteröintivero ja määrätä sopivaksi katsomansa veroaste (esimerkiksi 
Tanskassa samanlainen vero on jopa 180 prosenttia ajoneuvon arvosta). Ei ole toisin sanoen 
olemassa yhteisön säännöksiä, joiden mukaan Unkarin tulisi poistaa käytöstä uusista ja 
käytetyistä moottoriajoneuvoista perittävä rekisteröintivero. Yhteisön tasolla ei myöskään ole 
olemassa sääntöjä tämän veron tasosta.2 Unkarilla on siten oikeus periä rekisteröintivero 
maassa ensimmäistä kertaa rekisteröitävästä autosta, vaikka kyseisestä autosta olisi jo 
maksettu rekisteröintivero toisessa jäsenvaltiossa. 

Unkarin täytyy kuitenkin varmistaa, että maan kansallinen lainsäädäntö on sopusoinnussa 
yhteisön perustamissopimuksen 90 artiklan kanssa. Kansallinen lainsäädäntö rikkoo 
90 artiklan määräyksiä esimerkiksi silloin, kun samanlaisesta maahantuodusta ja kotimaassa 
tuotetusta moottoriajoneuvosta peritään erilainen rekisteröintivero tai jos vero lasketaan 
kotimaiselle ja maahantuodulle tavaralle eri laskentamenetelmillä. Tämä johtaa siihen, että 
toisista EU:n jäsenvaltioista maahantuotuja tavaroita verotetaan raskaammin. Unkari ei 
kuitenkaan tällä hetkellä näytä verottavan toisista EU:n jäsenvaltioista maahantuotuja tuotteita 
samanlaisia kotimaisia tuotteita raskaammin.

Käytettyjen moottoriajoneuvojen osalta yhteisön perustamissopimuksen 90 artiklan 
määräyksiä rikotaan EY:n tuomioistuimen tulkinnan mukaan silloin, kun toisesta EU:n 

                                               
1 Komissio on 5. heinäkuuta 2005 esittänyt ehdotuksen direktiiviksi (KOM(2005)0261 lopull.), joka sisältää 
määräyksiä muun muassa autojen rekisteröintiveron poistamisesta. Koska ehdotuksen hyväksyminen edellyttää 
jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, sitä ei toistaiseksi ole hyväksytty.
2 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan tarkoituksena ei 
ole tuomita liiallisen korkeita veroasteita ja että jäsenvaltiot voivat määrätä sopiviksi katsomansa veroasteet. Ks. 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 11 päivänä joulukuuta 1990. Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Tanskan 
kuningaskunta. Asia C-47/88. Oikeustapauskokoelma 1990 sivu I-04509, 10. kohta.
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jäsenvaltiosta maahantuodusta käytetystä moottoriajoneuvosta peritään korkeampi 
rekisteröintivero kuin samanlaisesta käytetystä ajoneuvosta, joka on jo rekisteröity kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Komissio katsoi Unkarin rekisteröintiveron rikkovan 90 artiklan määräyksiä ja aloitti 
rikkomismenettelyn Unkaria vastaan lähettämällä 18. joulukuuta 2005 Unkarin valtiolle 
virallisen ilmoituksen.

Virallisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Unkarin valtio poisti käytöstä tuolloin 
voimassa olleen maahantuotuihin ajoneuvoihin sovelletun 25 prosentin korkomaksun ja otti 
käyttöön uuden veroasteikon käytettyjen autojen arvon alenemiselle. Lisäksi Unkari tarjosi 
yleisölle muutoksenhakumahdollisuuden, jonka avulla veronmaksajat pystyivät 
kyseenalaistamaan asteikon määräämän veroasteen. Komissio lähetti 4. heinäkuuta 2006 
1. tammikuuta 2006 voimaan tulleiden muutosten analysoinnin jälkeen Unkarin 
viranomaisille uuden virallisen huomautuksen, jossa moitittiin veroasteikkoa. Komissio katsoi 
asteikon olevan edelleen ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan kanssa, sillä 
siinä ei suurimmassa osassa tapauksista otettu huomioon käytettyjen autojen arvon alenemista 
rekisteröimishetkellä, kuten EY:n tuomioistuin oli määrännyt.

EY:n tuomioistuin antoi 5. lokakuuta 2006 käytettyjen autojen verotusta Unkarissa koskevan 
tuomion.1 Tuomio liittyi tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettuihin tapauksiin, joissa oli kyse 
Unkarin lainsäädännöstä ennen siihen vuonna 2006 tehtyjä muutoksia. EY:n tuomioistuimen 
asiassa antama tuomio oli komission kannan suuntainen. Lisäksi EY:n tuomioistuin kieltäytyi 
myöntämästä Unkarille tuomion ajallisen vaikutuksen lykkäämistä, sillä se ei katsonut 
Unkarin olevan vaarassa kohdata vakavia vaikeuksia hyvittäessään sen osan veroa, jonka 
periminen rikkoi yhteisön lainsäädäntöä. Tämän seurauksena Unkari oli velvollinen 
hyvittämään käytettyjen autojen ostajille sen osan rekisteröintiveroa, joka ylittää 
asianomaisessa valtiossa jo rekisteröityjen samanlaisten käytettyjen ajoneuvojen hintaan 
sisältyvän veron. 

Yllä mainitun tuomion antamisen jälkeen Unkari muutti asiaa koskevaa kansallista 
lainsäädäntöään uudelleen. Muutokset tulivat voimaan 5. helmikuuta 2007. Muutetussa 
lainsäädännössä säädetään uudesta veroasteikosta, joka edelliseen asteikkoon verrattuna 
kuvastaa paremmin ajoneuvon arvon todellista alenemista. Noudattaakseen EY:n 
tuomioistuimen tuomiota verojen hyvityksen suhteen Unkari otti myös käyttöön 15. 
helmikuuta voimaan tulleen veronpalautusohjelman, jonka puitteissa verot palautettiin lähes 
kaikille veronpalautusta hakeneille veronmaksajille. 

Johtopäätös

Vaikka Unkarin rekisteröintivero on parantunut huomattavasti, komissio ei siitä huolimatta 
ole vielä päättänyt rikkomismenettelyä Unkaria vastaan. Komissio on yhteydessä Unkarin 
viranomaisiin tiettyjen veroasteikkoon liittyvien asioiden selvittämiseksi. 

                                               
1 Yhdistetyt asiat Ilona Németh vastaan Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (asia C-

333/05) ja Ákos Nádasdi vastaan Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (asia C-
290/05).
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5. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Täydentääkseen 19. lokakuuta 2007 antamaansa tiedonantoa komissio haluaisi antaa 
vetoomuksesta vielä seuraavat lisähuomautukset.

EU:n lainsäädäntö 

Autoista perittävää rekisteröintiveroa ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionin tasolla. Tämä 
tarkoittaa, että jäsenvaltiot saavat kantaa tällaisia veroja ja päättää yksipuolisesti niiden 
määrästä ja laskentatavasta. Jäsenvaltiot voivat siten periä autoista rekisteröintiveroa ja 
määrittää sen haluamalleen tasolle (esimerkiksi Tanskassa vastaavan veron määrä on jopa 
180 prosenttia ajoneuvon arvosta). 

Verojen on kuitenkin oltava EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 90 artiklan 
mukaisia.

Unkarilla on siten oikeus periä rekisteröintiveroa ajoneuvoista, jotka rekisteröidään 
ensimmäisen kerran sen alueella, vaikka tällaisista autoista olisikin maksettu aiemmin 
rekisteröintiveroa jossakin toisessa jäsenvaltiossa, jos tällainen vero on yhdenmukainen EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan kanssa.

Taustatietoa rekisteröintiveron määräämisestä Unkarissa

Unkari otti käyttöön rekisteröintiveron lailla CX 2003 (laki).

Komissio katsoi, että laki rikkoi perustamissopimuksen 90 artiklaa, ja käynnisti Unkaria 
vastaan rikkomismenettelyn (2005/4256). Komissio lähetti Unkarille asiasta virallisen 
ilmoituksen 18. lokakuuta 2005.

Unkari muutti rekisteröintiveroa koskevaa lainsäädäntöään, ja muutokset tulivat voimaan 
1. tammikuuta 2006. Muutetussa lainsäädännössä otettiin käyttöön ajoneuvon ikään perustuva 
veroasteikko autojen arvon alenemiselle.

Komissio lähetti Unkarille 4. kesäkuuta 2006 uuden virallisen huomautuksen, jossa moitittiin 
veroasteikkoa ja todettiin sen olevan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan vastainen. 
Komissio katsoi, että suurimmassa osassa tapauksista veroasteikossa ei oteta riittävän hyvin 
huomioon käytettyjen autojen arvon alenemista rekisteröintihetkellä, kuten EY:n tuomioistuin 
oli määrännyt.

EY:n tuomioistuin antoi 5. lokakuuta 2006 kahden ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä 
Unkarin rekisteröintiveroa koskevan tuomion. Tuomio liittyi tuomioistuimen käsiteltäväksi 
saatettuihin tapauksiin, joissa oli kyse Unkarin lainsäädännöstä ennen siihen vuonna 2006 
tehtyjä muutoksia.

Asiassa Nádasdi annetun tuomion seurauksena Unkarin parlamentti hyväksyi 
rekisteröintiveron hyvittämistä koskevan lain CXXX 2007.
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Viimeaikainen kehitys Unkarin lainsäädännössä ja nykytilanne

5. helmikuuta 2007 voimaan tulleet muutokset
Unkari muutti rekisteröintiveroa koskevaa lainsäädäntöään hyväksymällä lain CXXXI 2006, 
joka tuli voimaan 5. helmikuuta 2007.
Tämän ilmoituksen antamishetkellä voimassa oleva veroasteikko on sama kuin tällä 
muutoksella käyttöön otettu veroasteikko.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (komissio v. Helleenien tasavalta, tuomio 
20. syyskuuta 2007)

Yhteisöjen tuomioistuin antoi 20. syyskuuta 2007 jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta 
jättämistä koskevan tuomion Kreikan rekisteröintiveroa koskevassa asiassa.
Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ajoneuvon arvon alenemisen määrittämiseksi voidaan 
ottaa huomioon objektiivisina perusteina ajoneuvon iän lisäksi ajettujen kilometrien määrä, 
yleinen kunto, käyttövoima, merkki tai malli. 

1. huhtikuuta 2008 käyttöön otettu muutoksenhakumenettely 

Unkarin talous- ja liikenneministeriö antoi yhdessä talousministeriön kanssa 
rekisteröintiveron yksilöllisestä määrittämisestä perittävää maksua ja muita menettelysääntöjä 
koskevan asetuksen 13/2008 ("asetus"), joka tuli voimaan 1. huhtikuuta 2008. 
Muutoksenhakumenettely sisällytettiin lakiin uuteen kohtaan, jonka otsikko on 
erityissääntöjen mukainen verotuspäätös.

Asetuksen mukaan auton omistaja voi 45 000 Unkarin forintin (noin 180 euron) 
ennakkomaksua vastaan hakea muutosta tulliviranomaisten yksittäiseen verotuspäätökseen ja 
pyytää asiantuntijoiden tekemää perusteellista tutkimusta käytetyn maahantuodun auton 
arvosta muiden kuin laissa mainittujen kriteerien pohjalta (ajettujen kilometrien määrä, 
ajoneuvon tekninen ja yleinen kunto, käytetyn maahantuodun auton arvon vertaaminen 
vastaavan viiteajoneuvon arvoon).

Unkari on nimennyt verotuspäätöstä koskevien hakemusten käsittelyyn ainoastaan yhden 
viranomaisen, jolla on yksinomainen toimivalta, ja kyseinen viranomainen toimii kaukaisessa 
Békéscsaban kaupungissa, joka sijaitsee lähellä Romanian rajaa 200 km:n päässä 
Budapestista.

Komissio pyysi Unkarilta tietoa näistä näkökohdista (arvon alentamisen perusteet ja 
muutoksenhaku) 22. huhtikuuta 2008 päivätyssä kirjeessään.

Päätelmä

Tutkittuaan Unkarin 3. heinäkuuta 2008 antamaa vastausta komissio on tehnyt sen päätelmän, 
ettei käynnissä olevaa rikkomismenettelyä voida saattaa päätökseen. 
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