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A Bíróság C-290/05. és C-333/05. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete 

Nádasdi Ákos kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága 

Németh Ilona kontra Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága 

A REGISZTRÁCIÓS ADÓ ELLENTÉTES A KÖZÖSSÉGI JOGGAL, AMENNYIBEN 
AZ MAGASABB ÖSSZEGBEN TERHELI A BEHOZOTT HASZNÁLT 

SZEMÉLYGÉPKOCSIKAT, MINT A MAGYARORSZÁGON MÁR 
NYILVÁNTARTÁSBA VETT HASONLÓ HASZNÁLT SZEMÉLYGÉPKOCSIKAT 

Magyarországon regisztrációs adót kell fizetni a belföldön forgalomba helyezendő 
személygépkocsik után. Az adó mértéke a károsanyag-kibocsátás, az üzemanyag típusa és a 
motor hengerűrtartalma alapján kerül meghatározásra, és nem függ attól, hogy új vagy 
használt személygépkocsiról van szó, valamint nem tükrözi a használt személygépkocsik 
értékének csökkenését. 

Azt követően, hogy Nádasdi Á. (C-290/05. sz. ügy) használt személygépkocsit vásárolt 
Németországban, megfizette a személygépkocsinak Magyarországra történő behozatala után a 
magyarországi regisztrációs adót, amelynek összegét egyébként utólag felemelték. Nádasdi Á. 
keresetet nyújtott be a magyar vámhatóság ezen, a regisztrációs adó összegét módosító 
határozata ellen, amelyben kérte az adó összege felemelésének bírósági felülvizsgálatát. 

Németh I. (C-333/05. sz. ügy) szintén használt személygépkocsit vásárolt Németországban, 
amely tekintetében a magyar vámhatóság megállapította a fizetendő regisztrációs adót. Mivel 
Németh I. úgy vélte, hogy ezen adó sérti a közösségi jogot, keresetet nyújtott be a vámhatóság 
e határozata ellen a Bács-Kiskun Megyei Bíróság előtt. 

A két magyar bíróság az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseiben azt kívánta 
megtudni a Bíróságtól, hogy összeegyeztethető-e a magyar regisztrációs adó a közösségi 
joggal. 

Miután a Bíróság megvizsgálta ezen adónak az EK 90. cikkel való összeegyeztethetőségét, 
amely szerint a tagállamok nem vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai 
termékre vonatkozó adónál magasabb belső adót, megállapítja hogy a jelen ügyben össze kell 
hasonlítani a Magyar Köztársaságtól eltérő tagállamból újabban behozott használt 
személygépkocsikat terhelő regisztrációs adó hatását a Magyarországon már nyilvántartásba 



vett, és ennek folytán már adózott, hasonló használt személygépkocsikat terhelő 
regisztrációsadó-maradvány hatásával. 

A Bíróság megállapítja, hogy az az új személygépkocsi, amely után Magyarországon 
megfizették a regisztrációs adót, idővel veszít piaci értékéből. Ezen értékvesztéssel arányosan 
szintén csökken a személygépkocsi megmaradó értékében foglalt regisztrációs adó összege. A 
jármű eredeti értékének csak tört részéért értékesíthető használt személygépkocsiként, amely 
rész magában foglalja a regisztrációsadó-maradványt. 

Márpedig a valamely másik tagállamban vásárolt, Magyarországon nyilvántartásba vett 
ugyanolyan típusú, korú, valamint a futott kilométert és egyéb jellemzőit tekintve is azonos 
személygépkocsit e kategóriában 100%-os regisztrációs adó terheli. Következésképpen 
magasabb regisztrációs adó terheli a behozott használt személygépkocsikat, mint a 
Magyarországon már nyilvántartásba vett hasonló használt személygépkocsikat. 

Ilyen körülmények között a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a közösségi joggal ellentétes az olyan 
adó, mint a regisztrációs adó, amennyiben annak összegét a személygépkocsik 
értékcsökkenésének figyelembevétele nélkül kell kiszámítani, aminek folytán az adó más 
tagállamból behozott használt személygépkocsikra történő alkalmazása esetén az adó összege 
meghaladja a belföldön már nyilvántartásba vett hasonló használt személygépkocsik 
maradványértékében foglalt adó összegét. 

A Bíróság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges korlátozni a jelen ítélet időbeli hatályát. 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

Elérhető nyelvek: HU, FR, CS, DE, EN, IT, PL, SL, SK 

Az ítélet teljes szövege a Bíróság honlapján található.  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=C-

290/05 és

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=C-
333/05  

 

Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idő szerinti 12 órától 
megtekinthető. 

Bővebb információért forduljon Lehóczki Balázshoz. 
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Az ítélethirdetésen készített felvételek az Európai Bizottság Sajtó és Tájékoztatási 
Főigazgatósága által működtetett EbS „Europe by Satellite”-on érhetők el. 

 
L-2920 Luxemburg, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 

or B-1049 Brüsszel, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 
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