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A környezetvédelmi illetékről

Ahány ház, annyi szokás

Környezetvédelmi illeték, beje-
gyeztetési illeték – gyakorlati-
lag ugyanazt a célt szolgálják, 
csak más-más megnevezéssel 
használják európa különböző or-
szágaiban. Ahogy különbözőek 
a megszabott értékek és krité-
riumok is. Romániában nemrég 
többen is pert nyertek a regiszt-
rációs adót kifogásolva, a pre-
cedens értékű bírósági ítéletek 
nyomán pedig várhatóan egyre 
gyakrabban kell az adóhatósá-
goknak visszatéríteniük a már 
befizetett illetéket. Hacsak idő-
közben az Európai Bizottságnak 
nem sikerül életbe léptetnie egy 
uniós jogszabályozást.
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Alaposan felkavarta a kedé-
lyeket az Európai Unió bí-
róságának, a CURIA-nak 

a döntése, amely megkérdőjelezi a 
román környezetvédelmi illeték 
létjogosultságát. Kormányzati ille-
tékesek szerint azonban a 2008/50-
es sürgősségi kormányrendelet utó-
lagos módosításai és kiegészítései 
okafogyottá teszik a szóban forgó 
döntést, lévén, hogy ez a 2008-as 
jogszabályt érinti, és hatálya nem 
terjedhet ki az utólagos módosítá-
sokra. Igaz, egyes jogi szakértők ezt 
másképp látják.

Azt is tudni, hogy a szaktárca 
illetékesei tanulmányozzák a jog-
szabályt, s azt megpróbálják szem-
beállítani a bírósági döntéssel. 
Tehát egyelőre továbbra is alkal-
mazandók a bejegyeztetési illeték-
re vonatkozó törvényes előírások. 
Időközben több személy is pert 
indított, ráadásul egyesek meg is 
nyerték azt – amennyiben pedig 
jogerős és végrehajtandó ítéletek 
születtek, az adóhatóságoknak 
vissza kell téríteniük a már befize-
tett illetéket. 

A környezetvédelmi illeték 
problematikája egyébként nem is 
olyan egyszerű, és nem is romániai 

sajátosság. Közel egy évtizede, hogy 
egyes európai országokban teríték-
re került a járművek szén-dioxid-
kibocsátásának, illetve az általuk 
okozott környezetszennyezés meg-
fékezése. Különböző jogszabályok 
születtek, amelyek alapján környe-
zetszennyezési illetéket vezettek 
be. Ám a megnevezés tekintetében 
is eltérő a gyakorlat. Van, ahol azt 
környezetvédelmi illetéknek, van, 
ahol bejegyeztetési illetéknek ne-
vezik.

Ezek az illetékek nagy mérték-
ben eltérnek egymástól a külön-
böző országokban, a jogszabályo-
zás is gyakorta változott, s ilyen 
tekintetben Románia az élen jár. 
Tény, hogy ilyen jellegű illetéket 
az elmúlt esztendőben 19 euró-
pai országban alkalmaztak, míg 
2009-ben 16 országban. Az Eu-
rópai Gépkocsigyártók Egyesü-
letét (ACEA) is foglalkoztatta 
a kérdés, annak főtitkára, Ivan 
Hodac nemrégiben azt állította, 
hogy „csak egy európai szinten 
összehangolt illeték-megállapí-
tási séma vezethet el oda, hogy 
elérhető közelségbe kerüljön a 
szén-dioxid-kibocsátásra vonat-
kozó célkitűzés. A jelenlegi igen 
eltérő illeték-megállapítási rend-
szer negatív hatást gyakorolhat 
az Európai Unió belső piacára, s 
éppen ezért az ACEA az európai 
gépkocsigyártók képviselőjeként 
arra szólítja fel az uniós országok 
kormányait, hogy hathatósabban 
lépjenek fel az illeték-megállapí-
tási rendszer harmonizálása érde-
kében”.

Az Európai Bizottságban külön-
ben még 2005-ben készült egy uni-
ós jogszabályozási tervezet, amely-
ben egyrészt a jogharmonizációt, 
másrészt a szén-dioxid-kibocsátás 
fokozatos csökkentését tűzték ki 
célul, egészen 2015-ig. Ennek a ter-
vezetnek az elfogadására azonban 
mindmáig nem került sor. Ilyen-
képpen maradt az egyre problémá-
sabbnak tűnő illetékrendszer.

A járművek tekintetében több 
illeték- és adórendszer is ismert az 
európai országokban: áfa, beje-
gyeztetési illeték, használati ille-
ték (például az úthasználati illeték 
vagy az üzemanyag árába beépülő 
használati illeték), birtoklási ille-
ték (ez Romániában a járművekre 
kivetett helyi adókban nyilvánul 
meg). Vannak országok, ahol csak 
egyetlen illetéket alkalmaznak, és 
vannak országok, ahol kettőt vagy 
ennél többet is.

Bejegyeztetési, illetve környe-
zetvédelmi illeték viszont Bulgá-
riában, Németországban, Csehor-
szágban, Szlovákiában és Angliá-
ban nem létezik. Csehországban 
és Szlovákiában csak úgynevezett 
használati illeték van, amely beépül 
a benzin árába. Más országokban 
kizárólag a szén-dioxid-kibocsátás 
függvényében megállapított ille-
ték létezik, például Finnországban, 
Portugáliában, Írországban vagy 
Görögországban. Ezekben az álla-
mokban a szén-dioxid-kibocsátás 
nagyságrendjével arányosan növek-
szik a szóban forgó illeték.

Görögországban például az éves 
úthasználati díjat a szén-dioxid-ki-
bocsátás függvényében állapítják 
meg: az 0,80 euró/gramm, ameny-
nyiben az adott gépjármű szén-di-
oxid-kibocsátása 101-120 gramm/
km között van, és az fokozatosan 
növekszik 3 euró/gramm-ig, ameny-
nyiben a szén-dioxid-kibocsátás 
meghaladja a 250 gramm/km-t. Ez 
azt jelenti, hogy például egy olyan 
gépkocsi esetében, amely szén-di-
oxid-kibocsátása 251 gramm/km, 
az éves illeték 753 euró. Belgium-
ban azok a magánszemélyek, akik 
„környezetkímélő” személygépko-
csikat vásárolnak, ösztönzőkben 
részesülnek – vagyis haszonélvezői 
lehetnek a megvásárlási ár csökken-
tésének. Amennyiben olyan gép-
kocsiról van szó, amelynek szén-
dioxid-kibocsátása 105 gramm/
km alatt van, akkor ez az ösztönző 
a leszámlázott ár 15 százalékát je-

lentheti, de nem többet, mint 4640 
eurót. Amennyiben olyan járműről 
van szó, amelynek szén-dioxid-ki-
bocsátása 105–115 gramm/km 
között van, akkor a kedvezmény 5 
százalékos, de legfeljebb 870 euró 
lehet. Ausztriában is létezik egy 
hasonló kedvezményes rendszer, de 
ugyanakkor amennyiben a szén-di-
oxid-kibocsátás meghaladja a 160 
gramm/km-t, büntetőrendszert al-
kalmaznak.

A különböző országokban a 
gépkocsik eladási árának megál-
lapításában is megvan a szerepük 
a különböző illetékeknek, illetve 
adónemeknek. Az áfa mindenképp 
beépül a jármű kiskereskedelmi árá-
ba, és befolyásolhatja, hogy egy és 
ugyanazon márkájú, illetve típusú 
személygépkocsit milyen áron lehet 
megvásárolni. Az áfa tekintetében 
is elég nagy a szórásmező: a legna-
gyobb, 25 százalékos Magyarorszá-
gon és Svédországban, következik 
Románia 24 százalékkal, majd Bel-
gium 21 százalékkal. A legkisebb 
áfát Luxemburgban alkalmazzák: 
15 százalékost. Angliában ez 17,5 
százalék, Spanyolországban 18, 
Né met országban és Szlovákiában 
19-19 százalék.

A környezetvédelmi vagy be-
jegyeztetési illetéknek közvetett 
szerepe lehet a kiskereskedelmi ár 
megállapításában. A tapasztalat 
azt mutatja ugyanis, hogy ott, ahol 
ezek szintje magas, a járművek pia-
cosabbá tétele érdekében a gyártók 
és a forgalmazók rákényszerül-
hetnek haszonrésük leszűkítésére. 
Következésképpen az árak meg-
állapításában közrejátszik az áfa, 

bizonyos illetékek, adott üzletpo-
litikai és piacszerzési szempontok, 
valamint a forgalmazással kapcso-
latos járulékos költségek (például a 
helyszínre, az eladási helyre szállítás 
költségei, ami a közép- és nyugat-
európai országokban értékesített 
Dacia személygépkocsik esetében 
300 euró/jármű). Ezek tükrében 
nem véletlen, hogy a különböző 
márkájú és típusú Daciák eladási 
árai eltérőek a különböző euró-
pai országokban. Így például az 
alapfelszereltségű Sandero (1.2-es 
benzines, 75 LE-s) Olaszországban 
6950 euró, Spanyolországban és 
Németországban 6990 euró, Bul-
gáriában 7152 euró, Romániában 
7250 euró, Moldova Köztársaság-
ban 7450 euró, Franciaországban 
pedig 7800 euró. A hasonló meg-
hajtású Logan kiskereskedelmi ára 
Romániában és a Moldova Köz-
társaságban 6250 euró, Bulgáriá-
ban 6640 euró, Franciaországban 
6700 euró, Magyarországon pedig 
7910 euró. Az alapfelszereltségű 
1.6-os Duster Moldova Köztársa-
ságban 10 500 euró, Bulgáriában 
10 527 euró, Magyarországon 10 
950 euró, itthon 11 150 euró, Spa-
nyolországban, Franciaországban 
és Olaszország ban 11 900 euró. 
Egyébként a kül földön megvásárol-
ható legdrágább hazai gyártmányú 
autó, a Duster (1.5 DCi, 110 LE-s, 
összkerékmeghajtású) 19 350 euró 
Franciaországban.

Az elmúlt esztendőben külön-
ben az európai országok költségve-
téseibe az áfa és a különböző illeté-
kek címén összesen 414,3 milliárd 
euró folyt be. 

hargitanépe2011. május 11., szerda  | 11. oldal 

Hibrid autó Nagy-Britanniában. Minél kevesebb a károsanyag-kibocsátás, annál kisebb a fizetendő környezetvédelmi illeték


