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Tárgy: Demminger Szilvia, magyar állampolgár által benyújtott 156/2005. számú 
petíció a más uniós tagállamból behozott gépjárművekre kivetett regisztrációs díjról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kívánja megtudni, hogy a Magyarországon más uniós tagállamból 
behozott gépjárművekre kivetett regisztrációs díj összeegyeztethető-e az uniós 
jogszabályokkal, tekintettel arra, hogy az áruk Unión belüli szabad mozgása elvének 
megsértését jelenti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. július 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. július 3.

A 2003. évi CX. törvény és annak 2005. január 1-jei módosításának értelmében 
Magyarország a gépjárművekre vonatkozóan regisztrációs adót vezetett be. Az adó 
fizetése akkor válik esedékessé, amikor a járművet először veszik használatba a magyar 
utakon, annak áfatörvény szerinti értékesítését, közösségen belüli megvételét, 
behozatalát és átalakítását követően. Az adófizetés nevezetesen abban az esetben is 
esedékessé válik, ha használt, de egy másik tagállamból importált autót vesznek 
használatba a magyar utakon. A magyar regisztrációs adó a fent említett törvény 
értelmében a motortérfogattól, az üzemanyag típusától és az emissziós szabványoktól 
függően fix összegben van megállapítva. Az adó mértékét azonban nem érinti, hogy a 
regisztrálandó autó új vagy használt. 
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A petíció benyújtója azt kívánja megtudni, hogy „a Magyarországon más uniós 
tagállamból behozott gépjárművekre kivetett regisztrációs díj összeegyeztethető-e az 
uniós jogszabályokkal, tekintettel arra, hogy az áruk Unión belüli szabad mozgása 
elvének megsértését jelenti.”

Közösségi szintű harmonizáció hiányában a tagállamok szabadon kivethetnek 
regisztrációs adókat, feltéve, hogy tisztleletben tartják az elsődleges és másodlagos 
közösségi jog rendelkezéseit1. Az elsődleges jogot illetően kötelesek betartani az EK-
Szerződés 90. cikkét, amely megtiltja a tagállamoknak más tagállamok termékeire a 
hasonló jellegű hazai termékekre kivetett adónál magasabb belső adó közvetlen vagy 
közvetett kivetését. A közösségi jog ezen alapelve alapvető fontossággal bír a 
gépjárművek adóztatása területén, mivel gyakran ennek kivetése kapcsán merül fel a 
regisztrációs adó és a közösségi jog összeegyeztethetősége.

A Bizottság a magyar regisztrációs adó vizsgálatát több szempont vonatkozásában 
kezdte meg. Az összeegyeztethetőség kérdését felvető főbb szempontok a 90. cikk 
megsértésére vonatkoznak, amennyiben a magyar adó olyan belső adónak tekinthető, 
amely különbséget tesz a magyarországi utakon történő használatbavételre szánt 
importált és a hazai autók között. 

Érdemes megemlíteni, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a hazai autógyártás 
hiánya nem mentesíti a tagállamot a 90. cikk alkalmazása alól, mivel a „hasonló jellegű 
hazai termék” kifejezés magában foglalhatja azokat a termékeket is, amelyek 
importálást és belső piacon történő forgalomba hozatalt követően váltak hazaivá 
(Bizottság v. Dánia, C-47/88).
Ezen felül a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint egy tagállamnak a gépjárművekre 
vonatkozó regisztrációs adó alkalmazása során figyelembe kell vennie a gépjármű 
tényleges értékét a regisztráció idején, a 90. cikknek való megfelelés érdekében.  A 
Bíróság ítélete ennek megfelelően kimondja, hogy: „az EGK Szerződés 95 (jelenleg 90.) 
cikkével összeegyeztethetetlen, ha egy tagállam másik tagállamból származó használt 
autóra olyan adót vet ki, amelynek mértéke – a gépjármű valós értékcsökkenésének 
figyelembevételét mellőzve – meghaladja az adott ország területén már regisztrált, 
hasonló használt autók értékébe beépített adó maradványértéket” (C-345/93 sz. Nunes 
Tadeu ügy, 20. bekezdés; C-47/88. sz. Bizottság kontra Dánia ügy, 22. bekezdés és C-
375/95. sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügy). 

Az új autókra kivetett regisztrációs adó voltaképpen az adott gépjármű értékének egy 
bizonyos százaléka, amely az autó értékvesztésének függvényében időarányosan 
csökken. Következésképpen a használt autók értéke már eleve magában foglalja a 

                                               
1 Lásd az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának 

Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK irányelvet (HL L 105., 1983.4.23.) és a 
magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó 
adómentességekről szóló 83/183/EGK irányelvet (HL L 105., 1983.4.23., 64–65. o.).
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gépjármű rendes elhasználódásával csökkentett regisztrációs adót. Ebből az következik, 
hogy ha nem vesszük figyelembe egy használt autó tényleges értékvesztését, akkor egy 
– Magyarországon forgalomba helyezendő – külföldi használt autóra kivetett adó 
mindig magasabb lesz, mint az azonos modellt, hengerűrtartalmat, üzemanyagtípust és 
kibocsátási határértéket képviselő, a magyar piacon már forgalomban lévő és 
Magyarországon eredetileg új autóként regisztrált használt autó értékébe beépített adó 
maradványértékénél. 

Ezért ha egy másik tagállamból származó használt autó regisztrációköteles, akkor az a 
tény, hogy a gépjármű valós értékvesztését nem veszik figyelembe, illetve hogy a 
regisztrációs adót nem csökkentik arányosan, az arra enged következtetni, hogy az ily
módon alkalmazott regisztrációs adó belső adóként működik, és alkalmas arra, hogy 
megkülönböztesse a külföldi és hasonló jellegű hazai termékeket. A Bizottság 
véleménye szerint az a magyar jogszabály, amely az új autókra a használt autókkal 
azonos mértékű regisztrációs adót vet ki, megsérti az EK-Szerződés 90. cikkét.

A Bizottság 2005. október 12-én úgy döntött, hogy hivatalos értesítést küld 
Magyarországnak. Mindemellett célszerű hangsúlyozni, hogy a Bizottság bármilyen 
tárgyhoz kapcsolódó intézkedése nem biztosít jogi védelmet magánszemélyek részére. 
Ebből következően a petíció benyújtójának érdeke, hogy eljárást kezdeményezzen a 
nemzeti hatóságok előtt saját jogai védelmének biztosítása érdekében. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

Először is meg kell jegyezni, hogy a gépjárművek regisztrációs adóinak területére nem 
vonatkozik európai uniós szintű harmonizáció1. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok 
vethetik ki ezeket az adókat, és egyoldalúan dönthetnek azok mértékéről és kiszámításuk 
módjáról. Magyarország így szintén alkalmazhat gépjármű-regisztrációs adót, és annak 
mértékét olyan magasan állapíthatja meg, ahogy jónak látja (Dániában például a hasonló 
adó akár a jármű értékének 180%-a is lehet). Más szóval nincs olyan közösségi szabály, 
amely előírná Magyarország számára az új vagy használt gépjárművekre vonatkozó 
regisztrációs adó megszüntetését. Olyan közösségi rendelkezés sincsen, amely az ilyen 
adók mértékét szabályozná2. Magyarország ezért szabadon kivetheti a regisztrációs adót 
a területén első alkalommal regisztrált gépjárművekre, még akkor is, ha ezekre a 
regisztrációs adót egy másik tagállamban már befizették.

                                               
1 A Bizottság 2005. július 5-én irányelvre irányuló javaslatot (COM/2005/261/végleges) nyújtott be, amelyben 

többek között szerepel a gépjármű-regisztrációs adók öt–tízéves átmeneti időszak alatt történő megszüntetése. 
Mivel a javaslat elfogadásához a tagállamok egyhangú szavazatára van szükség, még nem került sor annak 
elfogadására.

2 Az EB úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 90. cikke nem az adómértékek túlzó jellegének megítélését szolgálja, és a 
tagállamok olyan adómértékeket határozhatnak meg, amilyeneket jónak látnak. Lásd a Bíróság 1990. december 11-i, a C-
47/88 sz., Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben hozott ítéletét, EBHT 1990, I-04509. o., 10. pont.
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Magyarországnak ugyanakkor biztosítania kell, hogy a nemzeti jogszabályai 
összhangban álljanak az EK-Szerződés 90. cikkével. A nemzeti szabályok sértik az EK-
Szerződés 90. cikkét, ha például a behozott és belföldön gyártott hasonló gépjárművekre 
eltérő adómértéket alkalmaznak, vagy más módon számítják ki a hazai és behozott 
árukra vonatkozó adót, ami a más tagállamok árui tekintetében nagyobb mértékű 
adóztatáshoz vezet. A jelek szerint Magyarországon pillanatnyilag nem ez a helyzet az 
új gépjárművek terén.

Ami a használt gépjárműveket illeti, az EK-Szerződés 90. cikke az Európai Bíróság 
értelmezése szerint akkor sérül, ha a regisztrációs adó a más tagállamokból származó 
használt járműveket súlyosabban terheli, mint a szóban forgó tagállam területén már 
regisztrált, hasonló használt járműveket.

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a magyar regisztrációs adó megsértette a 90. cikket, 
ezért jogsértési eljárást kezdeményezett Magyarország ellen, amelynek keretében 2005. 
december 18-án hivatalos értesítést küldött Magyarországnak.

E levél átvételét követően Magyarország hatályon kívül helyezte az importált 
gépjárművekre akkoriban érvényes 25%-os különadót, a használt autókra vonatkozóan 
fix avulási táblázatot vezetett be, valamint fellebbezési eljárásról is gondoskodott, 
amelynek során az adófizető kifogást emelhet az avulási táblázat szerint megállapított 
adó mértéke miatt. A 2006. január 1-jén életbe lépett módosítások elemzését követően a 
Bizottság 2006. július 4-én újabb hivatalos értesítést küldött a magyar hatóságoknak, 
amelyben kétségeit fejezte ki az EK-Szerződés 90. cikkével továbbra is 
összeegyeztethetetlen fix avulási táblázat iránt, tekintettel arra, hogy az esetek 
többségében az túl lassan veszi figyelembe a használt autók valós értékcsökkenését a 
regisztráció idején, ahogyan azt az Európai Bíróság előírta.

Az Európai Bíróság 2006. október 5-én hozott ítéletet1 a használt autók magyarországi 
adóztatásáról olyan ügyekben, amelyeket még a 2006-os módosítások előtt a Bírósághoz 
benyújtottak a jogalkotás ellen. A Bíróság által hozott ítélet összhangban van a 
Bizottság álláspontjával. A Bizottság emellett elutasította az ítélet időbeli hatásának 
korlátozását, hiszen úgy találta, hogy Magyarország számára nem járna súlyos 
nehézségekkel, hogy a közösségi joggal ellentétesen kivetett adórészt visszatérítse. 
Ennek következtében Magyarország köteles visszafizetni a használt gépjárművek 
vásárlóinak a regisztrációs adó azon részét, amely meghaladja a nemzeti területen már 
nyilvántartásba vett, hasonló használt járművek értékébe beépített maradványadó 
összegét. 

A fenti ítélet kihirdetését követően Magyarország ismét módosította a vonatkozó 
jogszabályt. A módosítások 2007. február 5-én léptek hatályba. A módosított jogszabály 
most már a gépjárművek valós értékcsökkenését a korábbinál jobban tükröző, 
módosított avulási táblázatot tartalmaz. 

                                               
1 Németh Ilona kontra Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05) és Nádasdi 

Ákos kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) közös ügye.
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A visszatérítés tekintetében a fenti ítélet teljesítése érdekében Magyarország emellett 
törvényt hozott az adó visszatérítéséről, amely február 15-én lépett hatályba, és amely 
értelmében majdnem minden, erre igényt benyújtó adófizetőnek visszatérítették az adót.

Következtetés

Jóllehet a magyar regisztrációs adóra vonatkozó jogszabályok jelentős fejlődésen 
mentek keresztül, a Bizottság továbbra sem zárta le a jogsértési eljárást, mivel jelenleg 
is folynak az egyeztetések a magyar hatóságokkal az avulási táblázathoz kapcsolódó 
bizonyos járulékos kérdések további tisztázása érdekében.
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5. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A Bizottság a 2007. október 19-i közleményében foglaltakon felül az alábbi kiegészítő 
megjegyzéseket kívánja tenni.

EK-jog

A gépjármű-regisztrációs adók uniós szintű összehangolására nem került sor. Ez annyit jelent, 
hogy a tagállamok egyoldalúan dönthetnek a szóban forgó adók kivetéséről, mértékéről és 
kiszámításuk módjáról. Ennek megfelelően a tagállamok fenntarthatják a gépjármű-
regisztrációs adót, és annak mértékét olyan magasan állapíthatják meg, ahogy azt jónak látják 
(Dániában például egy hasonló adó akár a jármű értékének 180%-a is lehet).

Mindazonáltal a szóban forgó adóknak összhangban kell állniuk az EK-Szerződéssel, és 
különösképpen az EK-Szerződés 90. cikkével.

Következésképpen Magyarország szabadon kivetheti a regisztrációs adót a területén első 
alkalommal regisztrált gépjárművekre, még akkor is, ha ezekre a gépjárművekre a 
regisztrációs adót egy másik tagállamban már befizették, feltéve, hogy a szóban forgó adó 
összhangban áll az EK-Szerződés 90. cikkével.

A magyarországi regisztrációs adó kivetésének háttere

Magyarország a 2003. évi CX. sz. törvénnyel (a „törvény”) vezette be a regisztrációs adót.

A Bizottság úgy vélekedett, hogy a szóban forgó törvény sérti a Szerződés 90. cikkét, ezért 
jogsértési eljárást (2005/4256 sz.) indított Magyarország ellen. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság 2005. október 18-án felszólító levelet intézett Magyarországhoz.

Magyarország 2006. január 1-jei hatállyal módosította a regisztrációs adóra vonatkozó 
jogszabályát. A módosítás bevezette a gépjármű életkorán alapuló fix avulási táblázatot.

2006. július 4-én a Bizottság újabb felszólító levelet intézett Magyarországhoz, amelyben 
megkérdőjelezte a fix avulási táblázat összeegyeztethetőségét az EK-Szerződés 90. cikkével. 
A Bizottság azt állította, hogy a fix avulás az esetek többségében túl lassú ahhoz, hogy 
lehetővé tegye a használt autók valós értékcsökkenésének figyelembevételét a regisztráció 
idején, amint azt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata előírta.

2006. október 5-én – az előzetes döntéshozatalra irányuló két beadvánnyal összefüggésben – a 
Bíróság ítéletet hozott a magyarországi regisztrációs adóval kapcsolatban, azokban az 
ügyekben, amelyekkel kapcsolatban a szóban forgó jogszabálynak a 2006. évi módosítását 
megelőzően hatályos formájával szemben a Bírósághoz fordultak.

A Nádasdi ügyben hozott ítélet következtében a magyar parlament elfogadta a 2007. évi 
CXXX. sz. törvényt a regisztrációs adó visszatérítéséről.

A magyarországi jogszabályokkal kapcsolatos legújabb fejlemények és a jelenlegi 
helyzet
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A 2007. február 5-től hatályos módosítások
Magyarország a 2006. évi CXXXI. sz. törvény elfogadásával módosította a regisztrációs 
adóról szóló jogszabályát, amely 2007. február 5-én lépett hatályba.
Az avulási táblázatnak e közlemény időpontjában érvényes változata megegyezik a szóban 
forgó módosításban meghatározott avulási táblázattal.

A Bíróság ítélete (Bizottság kontra Görög Köztársaság, 2007. szeptember 20.)

A kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt indított eljárást követően a Bíróság 
2007. szeptember 20-án ítéletet hozott a görögországi regisztrációs adóval kapcsolatban.
A fix avulási táblázat alapjául szolgáló objektív kritériumok közül a Bíróság a gépjármű 
korára, ugyanakkor futásteljesítményére, általános állapotára, meghajtásának módjára, 
gyártmányára vagy modelljére hivatkozott.

Fellebbezési eljárás 2008. április 1-jei hatállyal

2008. április 1-jei hatállyal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 
Pénzügyminisztériummal közösen közzétette a 13/2008 sz. együttes rendeletet a gépjármű 
regisztrációs adójának egyedi adómegállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére 
vonatkozó egyéb eljárási szabályokról (a „rendelet”). A fellebbezési eljárást egy új, „Az adó 
különös szabályok szerinti megállapítása” című szakaszban foglalták bele a törvénybe.

A rendelet értelmében a gépjármű tulajdonosa 45 000 HUF (hozzávetőlegesen 180 EUR) 
összeg ellenében fellebbezhet a vámhatóság egyedi adómegállapítási díja ellen, és kérheti a 
behozott használt jármű értékének gondos szakértői felmérését a törvényben nem említett 
kritériumok alapján (futásteljesítmény, a gépjármű műszaki és általános állapota, a behozott 
használt jármű értékének összehasonlítása egy hasonló referencia-járművével).

Magyarország csupán egyetlen hatóságot ruházott fel kizárólagos hatáskörrel arra 
vonatkozóan, hogy az egyedi adómegállapítási kérelmekkel foglalkozzon – távoli békéscsabai 
székhellyel, 200 kilométerre Budapesttől, a román határ közelében.

2008. április 22-i levelében a Bizottság tájékoztatást kért Magyarországtól e két szemponttal 
kapcsolatban (értékcsökkenési kritériumok és fellebbezés).

Következtetés

Magyarország 2008. július 3-i válaszának kivizsgálását követően a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a jelenlegi jogsértési eljárás nem zárható le.
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