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Verzoekschrift 277/2006, ingediend door Vitor Chatinho (Portugese nationaliteit), over 
het vermeende verzuim van de Portugese autoriteiten om aan de EU-beginselen inzake 
vrij verkeer te voldoen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement te onderzoeken in hoeverre het Portugese 
Wetsbesluit D.L.264/93 overeenstemt met de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van 
personen en goederen. Deze wet legt beperkingen op aan het gebruik in Portugal van 
voertuigen die in een ander land geregistreerd staan. Daardoor kan indiener in Spanje niet 
rijden met het in Spanje geregistreerde voertuig van zijn echtgenote, die in Spanje woont, 
noch in Portugal met een Spaanse huurauto.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006.

Juridische opmerkingen. 

Er dient nogmaals te worden opgemerkt dat er op EU-niveau geen harmonisatie is op het 
gebied van belastingen op de registratie van auto's. Lidstaten zijn daarom vrij om dergelijke 
belastingen te heffen en om de hoogte van die belastingen te bepalen1, mits het EG-verdrag en 
in het bijzonder artikelen 23, 25 en 90 worden nageleefd, die respectievelijk douaneheffingen, 
inclusief daaraan verwante heffingen en discriminerende interne belastingheffingen voor 

  
1 Arrest van het Hof van 11 december 1990 in zaak C-47/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen v 

Koninkrijk Denemarken, Jurispr. 1990, blz. I-04509, punt 10. 
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geïmporteerde en autochtone producten verbieden. Evenzo is een lidstaat, volgens het huidige 
Gemeenschapsrecht, vrij om te eisen dat een motorvoertuig op zijn grondgebied geregistreerd 
wordt, indien de bestuurder van dat voertuig normaliter woonachtig is in die betreffende 
lidstaat. Ook hiervoor geldt echter dat het EG-verdrag wel gerespecteerd moet worden.1 In het 
onderhavige geval is de vraag of de beperkingen die worden opgelegd volgens het wetsbesluit 
D.L. 264/93 betreffende het gebruik van huurvoertuigen die in het buitenland geregistreerd 
zijn overeenstemmen met artikel 49 van het EG-verdrag.

Vrij verrichten van diensten volgens artikel 49 van het EG-verdrag en vereiste van
autoregistratie

Bij de behandeling van de zaak Coevering heeft het Hof besloten dat lidstaten geen wetgeving 
mogen toepassen waarin wordt gesteld dat ingezetenen een volledige registratiebelasting 
moeten betalen op voertuigen die worden gehuurd van bedrijven die zijn gevestigd in een 
andere lidstaat en die al in de andere lidstaat geregistreerd zijn, onafhankelijk van de duur van 
de huur van het voertuig. Het Hof heeft bovendien geconcludeerd dat de nationale wetgeving 
in de voornoemde omstandigheden de mogelijkheid van ontheffing of terugbetaling van de 
registratiebelasting zou moeten bevatten, indien het gehuurde voertuig niet voornamelijk en 
op een permanente basis wordt gebruikt in de lidstaat waar de ingezetene woonachtig is.2
Deze conclusies zijn getrokken met het oog op zeer constante rechtspraak van het Hof, 
waaronder onder meer Cura Angalen en Nadin.3

Het Hof bracht in herinnering dat lidstaten volgens artikel 49 van het EG-verdrag geen 
nationale wetgeving mogen aannemen of toepassen die dienstverleners, zonder aanvaardbare 
verantwoording, belemmert in hun uitvoering van het recht op dienstverlening dat is 
vastgelegd in het EG-verdrag.4 Het Hof merkte verder op dat men kan spreken van een  
belemmering van het recht op dienstverlening wanneer een persoon wordt ontmoedigd om in 
een andere lidstaat dan waar hij of zij woonachtig is een motorvoertuig te huren. Een 
dergelijke ontmoediging vloeit voort uit nationale wetgeving, aangezien deze een volledige 
registratiebelasting oplegt op de huurauto vanaf de dag dat de huurder het voertuig sporadisch 
gebruikt in de lidstaat waar hij ingezetene van is.5 Het Hof stelde dat, vanwege het gebrek aan 
harmonisatie op het gebied van voertuigenbelasting, lidstaten mogen vereisen dat bedrijven 
die ingezetenen motorvoertuigen leveren belasting heffen op deze voertuigen, maar alleen 
indien deze voornamelijk en op een permanente basis in deze lidstaten worden gebruikt.6
Volgend op bovengenoemd arrest, lijkt artikel 1 van D.L. 264/93, dat geen ontheffing bevat 
van registratiebelasting op motorvoertuigen die in een andere lidstaat zijn geregistreerd en die 
tijdelijk door Portugese ingezetenen in Portugal worden gebruikt, in strijd te zijn met artikel 

  
1 Een algemene regel, afgeleid van Richtlijn 83/182/EEG van 28 maart 1983 inzake belastingontheffingen 

binnen de Europese Gemeenschap bij tijdelijke invoer van bepaalde vervoersmiddelen binnen de 
Gemeenschap. 

2 Arrest van het Hof van 27 juni 2006 in the zaak C-242/05 G. M. van de Coevering v Hoofd van het District 
Douane Roermond van de rijksbelastingdienst, [nog niet gepubliceerd], punt 33.

3 Arrest van het Hof van 15 december 2005 in de gevoegde zaken C-151/04 en C-152/04, Claude Nadin, 
Nadin-Lux SA en Jean-Pascal Durré, [nog niet gepubliceerd], Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 
maart 2002 in zaak C-451/99 Cura Anlagen GmbH v Auto Service Leasing GmbH (ASL), ECR 2002, blz. I-
03193.

4 Ibid., punt 19.
5 Ibid., punt 21. 
6 Ibid., 24.
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49 van het EG-verdrag.

Wat betreft de klacht van indiener over het feit dat hij de auto van zijn vrouw niet kan 
gebruiken in Portugal, aangezien deze is geregistreerd in Spanje, moet worden opgemerkt dat 
artikel 4 (b) van Richtlijn 83/182/EEG stelt dat een individu vrijgesteld kan worden van 
registratiebelasting indien zijn tijdelijk ingevoerde voertuig niet geleend, gehuurd of verkocht 
wordt in die lidstaat. Strikt genomen betekent deze regel dat deze ontheffing alleen van 
toepassing is indien de eigenaar van een auto zijn voertuig bestuurt wanneer het voertuig 
tijdelijk wordt ingevoerd in een andere lidstaat. Dit betekent dat artikel 1 (4)(d) van D.L. 
264/93, dat stelt dat de eigenaar van een voertuig het moet besturen, niet in strijd lijkt te zijn 
met het Gemeenschapsrecht.

Conclusie.

De Commissie is van plan deze zaak nog verder te onderzoeken en contact op te nemen met 
de Portugese autoriteiten om te informeren wat hun interpretatie is van D.L. 264/93 met het 
oog op het arrest van het Hof in de zaak Coevering.
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