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Tárgy: Sean P. Andrews, ír állampolgár által benyújtott 0380/2008. számú petíció az 
EU tagállamokban vásárolt használt gépjárművekre kivetett ír regisztrációs 
adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ír regisztrációs adó ellen, amelyet a más EU tagállamokban 
vásárolt használt gépjárművek Írországba való behozatalakor vetnek ki. A petíció benyújtója 
szerint a fizetendő összeget százalékosan határozzák meg a jármű „nyílt piaci értéke” alapján 
– amelyet azonban az ír gépjárműpiaci árak figyelembevételével állapítanak meg és nem a 
származási országban alkalmazott gépjárműpiaci árak alapján. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a gépjárműárak magasan tartásával ez az adó sérti az áruk szabad mozgására vonatkozó 
közösségi szabályokat és korlátozza a versenyt a használt autók piacán.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója ezért úgy ítéli meg, hogy hátrányos helyzetbe került a más 
tagállamokban élő többi uniós polgárral szemben. Emellett a petíció benyújtója szerint ez az 
adó korlátozza a versenyt a használt gépjárművek piacán, mivel magasan tartja a gépjárművek 
árát.

Az olyan adó, mint a gépjárművek regisztrációs adója, több tagállamban létezik, és a 
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tagállamokból származó árukra vethető ki azzal a feltétellel, hogy az adó megfelel a 
Szerződés 90. cikkében rögzített feltételeknek. Az Európai Bíróság többször is megállapította, 
hogy a tagállamok adókat vethetnek a más tagállamokban gyártott vagy vásárolt gépjárművek 
felségterületükön való első regisztrációjára, feltéve, hogy ezek az adók nem jelentenek 
megkülönböztetést a Közösség más részeiről származó gépjárművekkel szemben.
A Bíróság több ítéletében azt is kimondta, hogy ellentétes a Szerződés 90. cikkének első 
bekezdésével, ha egy tagállam adót vet ki egy másik tagállamból származó gépjárműre, 
amennyiben az adó mértéke meghaladja a nemzeti felségterületen már regisztrált, azonos 
típusú használt gépjármű értékébe beépített maradványadót. Így a döntő pont nem az adó 
összege és a másik tagállamban alkalmazott vételár aránya – ami nem érdemi szempont, 
mivel nem befolyásolja a gépjármű írországi értékét –, hanem az ír piacon egy azonos típusú 
gépjármű értékének az a százaléka, ami a maradványadót jelenti. 

Az Európai Bizottság 2005. július 5-én javaslatot terjesztett elő egy irányelvre 
(COM/2005/261/végleges), amely megkövetelné a tagállamoktól személygépjármű-adóztatási 
rendszereik átalakítását. A javaslat célja a belső piac működésének javítása azoknak az 
adóztatás terén meglévő akadályoknak a leépítésével, amelyek gá to l j ák  a 
személygépjárművek átvitelét egyik tagállamból a másikba. Az irányelv egyben előmozdítaná 
a fenntarthatóságot is, mégpedig mind a regisztrációs adók, mind pedig az éves 
gépkocsiforgalmi adók adóalapjának átalakításával, hogy abba beépüljenek a 
személygépjárművek széndioxid-kibocsátásához közvetlenül kapcsolódó elemek is. A javaslat 
célja egyedül az, hogy kialakítsa a személygépjármű-adók uniós szerkezetét. Nem 
harmonizálná az adókulcsokat, illetve nem kötelezné a tagállamokat új adók bevezetésére. A 
Tanács eddig nem ért el tényleges előrelépést a javaslattal kapcsolatban.
Következtetés

A Bizottság vizsgálja a gépjármű regisztrációs adó néhány sajátosságát annak megállapítása 
érdekében, hogy maga az adó összeegyeztethető-e a közösségi joggal. A petíció benyújtója 
által felvetett kérdések nem tartoznak e vizsgálat körébe, mivel azok nem vetnek fel 
aggályokat a közösségi joggal való összeegyeztethetőséget illetően. 
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