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Köszönettel vettem levelüket amellyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Magyarország az elmúlt években több olyan lépést is tett, amely közelítette az egyes
izemanyagok adómértékeit a benzin adómértékéhez (gázolaj, E85, LPG és a CNG
adómértékének emelése). Így a környezetvédelmi szempontból károsabbnak tekinthető
üzemanyagok adómértéke nótt. Azonban fontos rnegsegyezni, hogy az iJ.zetl:.anlyagok

adómértékének meghatározásánál szükséges figyelembe venni a környező országok
üzemanyagárait is annak érdekében,hogy ahazai gazdasági szereplók ne szenvedjenek
versenyhátrányt. Az előzőeket szem elótt tartva a Magyar Kormány törekszik a

környezetvédelmi szempontok érvényesítésére.

Költségvetési szempontból az izernanyagok után a költségvetésbe egyrészt az ártóI
független, fix mértékú jövedéki adó, rnásrészt az ártóI ínggő áfa folyik be. A jövedéki

adó bevételekre az izernanyagárak csupán közvetve, a megnövekedett izemanyag-
íogyasztás révén hatnak. Az áfa-bevételek ugyan függnek az üzemanyagáraktóI,
ugyanakkor az alacsonyabb izemanyagárak révén a családoknak több pénzük
maradhat, amelyet jelentós részben íogyasztási cikkek vásárlásáta fordítanak, ennek áfa-

tartalma pedig jelentős arányban kompenzálja a kiesó bevételeket. Az izernanyagárak
mérséklődése így összességében nem jár jelentős hatással a költségvetés bevételeire.

Mindezek mellett az áía és a jövedéki adó harmonizáIt. Ez a gyakorlatban azt jelenti,

hogy a tagállamok szabáIyozási mozgástere kötött. Ezért a hazai szabáIyozásnál
figyelemmel kell lenni az uniós áfa, illetve jövedéki irányelvekre. l{azánkban az

izemanyagokat 27%-os áía terheli, amely adómérték a legmagasabb az Európai
Unióban. A jövedéki irányelv az izemanyagok esetében minimum mértéket határoz
mep azor1ban mint ahogy a fentiekben jeleztem, egy esetleges emelésnél, amelyet nem

ttlt az uniós szabá|yozás, figyelemmel kelllenni a környező országok adómértékére is.
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Az utdijakra vonatkozó javaslataikkal kapcsolatban pedig az alábbiakra hívom fel a
figyelmüket.

Az ídővel arányos hasznáIatt dijak, másképpen matricák (user charge), valamint a
megtett úttal arányos úthasználati díjak vagy nl.dijak (toll) nemzeti szabályozási kereteit
a nehéz tehergépjármúvekre egyes inírastrukturákhasználatáért kivetett díjakról szóIó,
többször módosított 7999 /62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Eurovignette; a
továbbiakban : irányelv) rendelk ezései határ o zzák me g.

Az űtdíjrendszer fugyi-gépjármíi hatálya tekintetében az irányelv szerint a ,,játmű"
kOzűa árufuvarozás céIjára szánt vagy használt és 3,5 tonnát meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegú gépjárrnű vaw csuklós járműszerelvény. Az irányelv
rendelkezései tehát nem terjednek ki az irányelvben meghatározoLt célú felhasznáIástól
és jármúkörtől eltérő jfuművekre, azokra nemzeti szabályok vonatkoznak. Azonba71 ez
utóbbi esetben is be kell tartaniuk a tagállamoknak azIJnió olyan szerződéses alapelveit,
mint például a megkülönböztetés mentesség vagy az arányosság elve, illetve a
versenytor zító intézke dések tilalma.

Az irányelv alkalmazási körében az :útlrrasznáIatt díjrendszer bevezetése vagy a
külsóköltségeknek az :úthasználati díjban történő kivetése opcionális lehetőség, tagállami
döntési hatáskör. De amennyiben ilyen díjrendszereket egy tagáIlam bevezet, akkot az
irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni a díjak megáIlapiására vonatkozó szabályok, a
díjakban érvényesíthető koltségek, a kalkulált díjak legmagasabb értékei és a díjak
í elhas ználá s a te kin te té ben.

A díjköteles jármúvek körét tekintve elmondható, hogy az irányelvben foglaltakat is
hikrözve, Európában áItalában csak a 3,5 tonrra vagy 12 tonna feletti tehergépkocsik
fizetnek megtett úttal arányos elektronikus útdíjat, mig a szeméIygépjárrnűvek általában
eltérő díjszedési rendszerbe vannak sorolva. Ennek megfelelően jelenleg
Magyarországon is a személygépjármúvek számára átalánydíjas, azaz matricás rendszer
van érvényben. Egy teljes hálózatra kiterjesztett rendszer vélhetően a leginkább
támogatásra szoruló személyeket, valamint a hazai kis- és középvállalatokat érintené a
legérzékenyebben. A tehergépkocsiknál alkalmazott, megtett úttal arányos útdij-
rendszer szeméIygépkocsikra vonatkozó kiterjesztésének bevezetése, elszámolása, díjak
beszedése és az ellenórzés irreálisan magas költséget jelentene a díjszedési rendszerre
t:'ézvo valamint jelentós többletterhet róna a magánszemélyekre , továbbá hátrányosan is
befolyásolhahrá a kis- és közepes hazai íuvatozó cégek versenyképességét. Továbbá a
minden szeméIygépkocsi fulajdonos áItaI fizetendő általános útdíj a járrnű birtoklás
költségét emelné, ahelyett, hogy a jármű hasznáIatának a közlekedés által másoknak
okozott (környezetvédelem, baleseti károk stb.) költségeit a tényleges felhasználók
fizetrrék. A rendszer módosítása mindezek miatt je
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