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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 637/2005, Sylvie Sobral, Ranskan kansalainen, väitetyistä yhteisön 
sisäisen vapaan liikkuvuuden esteistä, joita aiheuttaa raskas byrokraattinen prosessi, 
joka on tarpeen verovapautuksen saamiseksi Portugaliin tuoduille ajoneuvoille 
määrätystä rekisteröintiverosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on asunut Portugalissa yli vuoden ajan, vastustaa kohtuuttomia 
byrokraattisia esteitä (vaatimus toimittaa lukuisia asiakirjoja, joiden hankkiminen voi olla 
vaikeaa, kuten Ranskan kunnallisviranomaisten todistus vetoomuksen esittäjän perheen 
asuinpaikasta ennen Portugaliin muuttoa, ajoneuvon moottorin numero jne.), joita Portugalin 
tulliviranomaiset ovat asettaneet hänen pyynnölleen saada vapautus suhteettoman korkeasta 
ajoneuvon rekisteröintiverosta (imposto automovel), jonka määrä on yli kaksi kertaa 
Ranskasta tuodun ajoneuvon ostohinta. Hän pyytää Euroopan unionin apua saadakseen 
verovapautuksen tarvitsematta kantaa niitä kustannuksia, joita hänelle aiheutuisi matkasta 
omaan alkuperävaltioonsa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. marraskuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. toukokuuta 2006

Tosiseikat

Vetoomuksen esittäjä, joka on asunut Portugalissa yli vuoden ajan, vastustaa kohtuuttomia 
byrokraattisia esteitä (vaatimus toimittaa lukuisia asiakirjoja, joiden hankkiminen voi olla 
vaikeaa, kuten Ranskan kunnallisviranomaisten todistus vetoomuksen esittäjän perheen 
asuinpaikasta ennen Portugaliin muuttoa, ajoneuvon moottorin numero jne.), joita Portugalin 
tulliviranomaiset ovat asettaneet hänen pyynnölleen saada vapautus suhteettoman korkeasta 
ajoneuvon rekisteröintiverosta (imposto automovel), jonka määrä on yli kaksi kertaa 
Ranskasta tuodun ajoneuvon ostohinta. Hän pyytää Euroopan unionin apua saadakseen 
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verovapautuksen tarvitsematta vastata kustannuksista, joita hänelle aiheutuisi matkasta 
kotimaahansa. 

Oikeudelliset seikat

Heti alkuun on huomattava, että – toisin kuin arvonlisäverotuksen osalta – yhteisön sisäistä 
ajoneuvoverotusta ei ole yhdenmukaistettu. Jäsenvaltiot voivat näin ollen vapaasti kantaa 
tällaisia veroja edellyttäen, että ne noudattavat velvollisuuksia, jotka on määritelty EY:n 
perustamissopimuksessa ja etenkin sen 23, 25 ja 90 artiklassa, joissa kielletään tullimaksut ja 
muut vaikutukseltaan vastaavat maksut sekä muiden jäsenvaltioiden tuotteita syrjivät sisäiset 
maksut. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan erittäin korkeatkaan verot eivät ole 
yhteisön lainsäädännön vastaisia, mikäli kansallisessa verotusjärjestelmässä varmistetaan, että 
toisesta jäsenvaltiosta tuodun ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä perittävän veron määrä ei 
milloinkaan ylitä vastaavaa kyseisessä jäsenvaltiossa jo rekisteröityä ajoneuvoa rasittavasta 
verosta jäljellä olevaa määrää.1

Tanskan erittäin korkeita rekisteröintiveroja koskevan asian käsittelyn yhteydessä yhteisöjen 
tuomioistuin on todennut, että silloin kun toimenpiteet eivät johda tuontituotteiden syrjintään 
tai muun tuotannon suojelemiseen, jäsenvaltiot voivat määrätä haluamansa veroasteen EY:n
perustamissopimuksen 90 artiklan sitä estämättä.2 Näin ollen jopa ajoneuvon ostohintaa 
vastaava rekisteröinnistä Portugalissa perittävä vero ei riko EY:n perustamissopimuksen 90 
artiklaa, sillä verojärjestelmässä ei syrjitä maahan tuotuja ajoneuvoja veropohjan tai 
veroasteen suhteen.3 Lisäksi kansalliset verojärjestelmät, joiden puitteissa veroaste vaihtelee 
objektiivisten kriteerien kuten tehon mukaan, ovat EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 
mukaisia, mikäli niillä ei ole syrjiviä tai suojelevia vaikutuksia.4

Monissa tapauksissa, joista voidaan mainita esimerkiksi asiat komissio v. Kreikka5 sekä
Jacquier6, yhteisöjen tuomioistuin on tehnyt selväksi, että objektiivisiin kriteereihin kuten 
sylinteritilavuuteen perustuva progressiivinen verotusjärjestelmä on yhteisön lainsäädännön 
mukainen, mikäli lähinnä tuontituotteisiin kohdistuvalla raskaammalla verotuksella ei koeteta 
estää kuluttajia ostamasta tuontituotteita kotimaisten tuotteiden eduksi. Koska Portugaliin 
tuodaan molempien lainsäädännössä eroteltujen tyyppien mukaisia ulkomailla valmistettuja
henkilöautoja, käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole todettu kotimaisten ajoneuvojen 
suosimista. Lisäksi on aiheellista huomata, että komissio on johdonmukaisesti kannattanut 
polttoainetehokkaiden ajoneuvojen ja vähemmän tehokkaiden ajoneuvojen verotuksen 
eriyttämistä. Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi henkilöautojen verotuksesta71

  
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 22. helmikuuta 2001, asiassa C-393/98 Ministério Público ja 

António Gomes Valente vastaan Fazenda Pública, 37 kohta.
2 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 11. joulukuuta 1990, asiassa C-47/88 Euroopan yhteisöjen 

komissio v. Tanskan kuningaskunta, Kok. 1990, s. I-04509, 10 kohta.
3 Portugalin ajoneuvoverotus on itse asiassa Euroopan unionin raskaimpia.
4 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 9. toukokuuta 1985, asiassa 112/84 Michel Humblot v. Directeur 

des services fiscaux, Kok. 1985, s. 01367, 12 ja 13 kohta.
5 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 5. huhtikuuta 1990, asiassa C-132/88 Euroopan yhteisöjen 

komissio v. Helleenien tasavalta, Kok. 1990, s. I-01567.
6 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 30. marraskuuta 1995, asiassa C-113/94 Elisabeth Casarin, e. 

Jacquier v. Directeur Général des Impôts, Kok. [1995], s. I-04203.
7 KOM(2005) 261 lopullinen.
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ilmentää tätä ajoneuvoverotuksen suhteen omaksuttua ympäristönäkökulmaa. Kuten 
vetoomuksen esittäjä mainitsee, hänen ajoneuvonsa voitaisiin joka tapauksessa vapauttaa 
rekisteröintiverosta, mikäli hän toimittaa Portugalin viranomaisille pyydetyt asiakirjat, vaikka 
yhteisön oikeudessa ei velvoiteta jäsenvaltioita myöntämään tällaista vapautusta.

Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ajoneuvot, jotka tuodaan 
omistajan uuteen asuinjäsenvaltioon, eivät ole vapautettuja rekisteröintimaksuista direktiivin 
83/183/ETY2 nojalla. Komissio taas on monissa tapauksissa, joista eräs on varsin tuore, 
puoltanut tulkintaa, jonka mukaan ajoneuvojen rekisteröintimaksut kuuluvat direktiivin 
83/183/ETY 1 artiklan 1 kohdan piiriin eikä niitä näin ollen tule soveltaa yksityishenkilöiden 
toiseen jäsenvaltioon pysyvästi muuttaessaan mukanaan tuomiin ajoneuvoihin.3 Yhteisöjen 
tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että rekisteröintiverot eivät liity ajoneuvon 
maahantuontiin, vaan sen käyttöön kyseisen jäsenvaltion alueella, eivätkä ne näin ollen ole 
direktiivin 83/183/ETY 1 artiklan 1 kohdan nojalla kiellettyjä.4 Tästä seuraa, että Portugali 
ylittää yhteisön oikeuden vaatimukset sallimalla vapautuksen saamisen ajoneuvon 
rekisteröintiverosta pysyvän maahanmuuton yhteydessä.

Lakiasetuksen (Decreto-Lei) nro 264/93 13 artiklassa säädetään verovapautuksen
myöntämisestä maahan tuodulle henkilöautolle edellyttäen, että ajoneuvo on ostettu ja 
asianmukaisesti rekisteröity tuontijäsenvaltiossa, että ajoneuvo on ollut sen maahan tuovan 
henkilön omistuksessa vähintään kuuden kuukauden ajan, ja ettei arvonlisäverosta tai 
kulutusverosta ole myönnetty verovapautuksia.5 On selvää, että kansallisille viranomaisille on 
toimitettava todisteita siitä, että ajoneuvon omistaja on oikeutettu mainittuun 
verovapautukseen.

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän valitukseen vaatimuksesta, jonka mukaan omistajan on itse 
ajettava auto jäsenvaltioon, jonne ajoneuvo viedään tilapäisesti, on huomattava, että kyseinen 
sääntö perustuu direktiiviin 83/182/ETY. Direktiivissä määrätään, että jäsenvaltioiden on 
tiettyjen edellytysten täyttyessä vapautettava verosta niiden alueelle väliaikaisesti tuodut 
ajoneuvot. Yksi näistä edellytyksistä sisältyy direktiivin 4 artiklaan, jossa säädetään, että 
verovapautuksen saamiseksi yksityisajoneuvoa ei saa luovuttaa, antaa vuokralle tai lainata 
väliaikaisen maahantuonnin kohteena olevassa jäsenvaltiossa. Suppeassa merkityksessä tämä 
tarkoittaa, että vain henkilö, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity, voi käyttää 
verovapautuksen alaista ajoneuvoa toisessa jäsenvaltiossa. Tästä seuraa, että kun ajoneuvo 

    
1 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille henkilöautojen verotuksesta Euroopan 

unionissa – vaihtoehdot toimille kansallisella ja yhteisön tasolla, KOM(2002) 0431 lopullinen. Saatavilla 
osoitteessa: 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Vierailtu viimeksi 21. joulukuuta 2005. 

2 Neuvoston direktiivi 83/183/ETY, annettu 28. maaliskuuta 1983, luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen 
omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa jäsenvaltiosta sovellettavista verovapauksista, EYVL 1983 L 105, 
s. 64.

3 Ks. yhteisöjen tuomioistuimen 29. huhtikuuta 2004 antama tuomio asiassa C-387/01 Harald Weigel ja 
Ingrid Weigel v. Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, Kok [2004], s. I-04981; tuomioistuimen 15. 
heinäkuuta 2004 antama tuomio asiassa C-365/02 Marie Lindfors, Kok. [2004], s. I-07183; tuomioistuimen 
16. kesäkuuta 2005 tekemä päätös asiassa C-138/04 Euroopan yhteisöjen komissio v. Tanskan 
kuningaskunta [ei vielä julkaistu], 13 kohta.

4 Ibid., komissio v. Tanska, 13 kohta.
5 Decreto-Lei nro 264/93, 13 artikla.
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tuodaan tilapäisesti Portugalin alueelle, omistajan – tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjän –
itsensä on tuotava kulkuneuvo maahan, huolimatta tästä mahdollisesti aiheutuvista 
hankaluuksista.

Mitä tulee asiakirjoihin, joita vaaditaan kyseisen moottoriajoneuvon rekisteröimiseksi 
Portugalissa, komissio huomauttaa, että direktiivin 83/183/ETY 2 artiklan 3 kohdan nojalla 
joitakin asiakirjoja voidaan vaatia verovapautuksen myöntämiseksi. Velvollisuus toimittaa 
muut Portugalin viranomaisten pyytämät asiakirjat vaikuttaa voimassa olevan yhteisön 
oikeuden mukaiselta. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön1 mukaan toisesta 
jäsenvaltiosta tuoduille ja kyseisessä valtiossa käyttöön hyväksytyille ajoneuvoille asetettu 
hyväksyntämenettely on EY:n perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan mukainen vain silloin, 
kun testausmenettely ei johda kohtuuttomiin kuluihin tai viivästyksiin. Viranomaisten on 
varmistettava näiden edellytysten täyttyminen siinä tapauksessa, että tarpeellisten tarkastusten 
suorittaminen on valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan vastuulla. Muodollisen 
tarkistusmenettelyn sijaan maahantuoja voi toimittaa vievän valtion antamia asiakirjoja, joista 
tarpeelliset tiedot käyvät ilmi aiemmin suoritettujen testien pohjalta.

Lisäksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29. huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/37/EY 3 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot antamaan direktiivin liitteessä I 
määritetyn mallin mukainen rekisteröintitodistus sellaisille ajoneuvoille, jotka on niiden 
kansallisen lainsäädännön mukaan rekisteröitävä. Malliin sisältyvät muun muassa 
moottoriajoneuvon tekniset ominaisuudet. On huomattava, että direktiivin johdanto-osan 5 
kappaleessa todetaan kaikkien jäsenvaltioiden vaativan toisessa jäsenvaltiossa aiemmin 
rekisteröidyn moottoriajoneuvon rekisteröinnin välttämättömänä edellytyksenä todistuksen, 
joka osoittaa kyseisen rekisteröinnin sekä ajoneuvon tekniset ominaisuudet.

Kaikkien yhteisön alueella rekisteröitävien henkilöajoneuvojen on 1. tammikuuta 1998 lähtien 
noudatettava moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan 
lainsäädännön lähentämisestä 6. helmikuuta 1970 annetun direktiivin 70/156/ETY 
säännöksiä, ja ajoneuvot on rekisteröitävä niiden EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen 
pohjalta.

Näin ollen jäsenvaltiot voivat vaatia toimittamaan valmistajan antaman EY-
vaatimustenmukaisuustodistuksen, johon sisältyvät moottoriajoneuvon tekniset ominaisuudet. 
Direktiivin 70/156/ETY 6 artiklan 1 kohdassa valmistaja velvoitetaan antamaan 
vaatimustenmukaisuustodistus jokaisen hyväksytyn prototyypin mukaisesti valmistetun 
ajoneuvon mukana. 

Koska ajoneuvo on rekisteröity Ranskassa vuonna 2004, sillä oletetaan olevan voimassa oleva 
vaatimustenmukaisuustodistus eikä muita ylimääräisiä lupamenettelyjä voida vaatia.

Edellä mainittujen seikkojen valossa vetoomuksesta ei ilmene EY:n perustamissopimuksen 90 
artiklaa rikotun. Mikäli kuitenkin varmistuu, että Portugali vaatii 
vaatimustenmukaisuustodistuksen lisäksi muita ylimääräisiä teknisiä tietoja, tämä rikkoisi 
direktiivin 70/156/ETY 6 artiklaa.

  
1 Ks. esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen 11. kesäkuuta 1987 antama tuomio asiassa 406/85, Procureur de 

la République v. Daniel Gofette ja Alfred Gilliard, Kok. 1987, s. 2525.



CM\661029FI.doc 5/5 PE 374.293/REVv01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Päätelmät

Vetoomuksen esittäjää pyydetään ottamaan yhteyttä Euroopan komission yritystoiminnan ja 
teollisuuden pääosaston autoteollisuuden yksikön johtajaan Reinhard Schulte-Braucksiin
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int) yksityiskohtaisempia lisätietoja varten.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Kuten vetoomuksen esittäjä huomautti, hänelle voitaisiin myöntää vapautus ajoneuvon 
rekisteröintiverosta, jos hän toimittaa Portugalin viranomaisille näiden pyytämät asiakirjat, ja 
näin siitä huolimatta, että yhteisön oikeudessa ei velvoiteta jäsenvaltiota verovapautukseen.

Kohdejäsenvaltio voi kuitenkin asettaa moottoriajoneuvolle muita teknisiä testejä, mikäli 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tarpeelliset tiedot eivät käy ilmi toimitetuista
asiakirjoista. Ylimääräisten vaatimusten on perustuttava johonkin EY:n 
perustamissopimuksen 30 artiklassa määritetyistä perusteista tai Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen laatimista pakottavista vaatimuksista, kuten liikenneturvallisuuteen.

Käsiteltävänä oleva tapaus koskee toisessa jäsenvaltiossa ennestään rekisteröityä käytettyä 
ajoneuvoa, jolle on annettu EY-tyyppihyväksyntä. Komission tulkitsevassa tiedonannossa 
96/C 143/041 todetaan, että määräjäsenvaltion viranomaiset eivät enää saa tarkastaa ajoneuvoa 
rekisteröinnin yhteydessä vaan se on rekisteröitävä kaikissa jäsenvaltioissa voimassa olevan 
ETY-tyyppihyväksynnän perusteella. Ajoneuvon fyysisen kunnon katsastus voidaan kuitenkin 
sallia, jos se tehdään syrjimättömästi.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen vetoomuksesta ei ilmene EY:n perustamissopimuksen 
90 artiklaa rikotun. Mikäli Portugalin osoitetaan asettavan aiemmin Ranskassa rekisteröidyn 
EY-tyyppihyväksytyn käytetyn ajoneuvon rekisteröinnin ehdoksi katsastuksen, jollaista ei 
sovelleta samantyyppisiin Portugalissa rekisteröityihin käytettyihin ajoneuvoihin, tämä 
rikkoisi yhteisön lakia. Komissio ei toistaiseksi ole saanut tällaista tietoa.

Komissio haluaa lopuksi toistaa, että vetoomuksen esittäjän hakema verohelpotus ylittää 
yhteisön oikeuden vaatimukset. Komission saamien tietojen mukaan Portugalin viranomaisten 
asettamat ehdot, vaikka ne ovatkin vaivalloisia, eivät kuitenkaan ole todiste syrjinnästä.

  
1 Komission tulkitseva tiedonanto toisessa jäsenvaltiossa ennestään rekisteröityjen ajoneuvojen 

tyyppihyväksyntä- ja rekisteröintimenettelystä (96/C 143/04), EYVL C, 15.5.1996, s. 4.


	661029fi.doc

