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Verzoekschrift 637/2005, ingediend door Sylvie Sobral (Franse nationaliteit), over 
vermeende belemmering van de bewegingsvrijheid binnen de Unie als gevolg van de 
benodigde papierwinkel voor het verkrijgen van vrijstelling van Portugese 
registratiebelasting op een geïmporteerd voertuig

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster woont al meer dan een jaar in Portugal en heeft een aanvraag ingediend voor 
vrijstelling van wat een onevenredig hoge inschrijvingsbelasting voor voertuigen (imposto 
automovel) zou zijn. Zij maakt bezwaar tegen de overdreven bureaucratische hindernissen die 
de Portugese douaneautoriteiten in dezen opwerpen. Zo is haar gevraagd een overdreven groot 
aantal documenten te overleggen, waarvan sommige moeilijk te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld 
een certificaat van de Franse gemeentelijke autoriteiten betreffende de verblijfplaats van haar 
familie voordat ze naar Portugal emigreerde en het motornummer van het voertuig. Zij 
beweert dat de belasting in kwestie meer dan twee keer de aankoopprijs van het uit Frankrijk 
geïmporteerde voertuig bedraagt. Ze doet een beroep op de Europese Unie om de 
belastingvrijstelling te verkrijgen zonder dat ze daarvoor naar haar land van herkomst hoeft te 
reizen, met de nodige kosten van dien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 november 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2006

De feiten

Indienster, die al meer dan een jaar in Portugal woont, maakt bezwaar tegen de overdreven 
bureaucratische hindernissen die door de Portugese douaneautoriteiten zijn opgeworpen (door 
een overdreven aantal documenten te vereisen waarvan sommige moeilijk te verkrijgen zijn, 
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bijvoorbeeld een certificaat van de Franse gemeentelijke autoriteiten betreffende de 
verblijfplaats van haar familie voordat ze naar Portugal emigreerde, het motornummer van het 
voertuig, enz.) als reactie op haar aanvraag voor vrijstelling van wat een onevenredig hoge 
inschrijvingsbelasting voor voertuigen (imposto automovel) zou zijn. Zij beweert dat de 
belasting in kwestie meer dan twee keer de aankoopprijs van het uit Frankrijk geïmporteerde 
voertuig bedraagt. Ze doet een beroep op de Europese Unie om de belastingvrijstelling te 
verkrijgen zonder dat ze daarvoor naar haar land van herkomst hoeft te reizen, met de nodige 
kosten van dien.

Juridische opmerkingen

Allereerst moet worden opgemerkt dat in tegenstelling tot wat betreft de BTW er geen 
harmonisatie op EU-niveau bestaat op het gebied van registratiebelastingen op auto’s. De 
lidstaten behouden bijgevolg de vrijheid om dergelijke belastingen te heffen, mits zij de 
verplichtingen zoals vastgelegd in het EG-Verdrag respecteren en in het bijzonder in artikelen 
23, 25 en 90 die respectievelijk douaneheffingen verbieden, waaronder heffingen met 
hetzelfde effect en discriminerende binnenlandse belasting tussen ingevoerde en binnenlandse 
producten. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde dat, mits het 
nationale belastingsysteem garandeert dat het verschuldigde belastingbedrag voor de 
registratie van een voertuig uit een andere lidstaat, de overblijvende belasting die is 
opgenomen in de waarde van een voertuig dat al op een nationaal grondgebied is 
geregistreerd, niet overschrijdt, zelfs niet in enkele gevallen, zelfs zeer hoge belastingen niet 
in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht.1

Bij een arrest over extreem hoge tarieven voor registratiebelasting op auto’s in Denemarken 
oordeelde het Hof dat gezien het ontbreken van enige discriminerende of protectionistische 
uitwerking met betrekking tot ingevoerde producten de lidstaten de hoogte van de belasting 
naar eigen goeddunken kunnen vaststellen en artikel 90 van het EG-Verdrag vormt geen basis 
voor dergelijke censuur2. Bijgevolg zijn de toepasbare belastingtarieven voor autoregistratie 
in Portugal ter hoogte van de prijs van het voertuig niet in strijd met artikel 90 van het EG-
Verdrag, aangezien het belastingsysteem ingevoerde auto’s wat betreft belastbare basis en 
belastingtarieven niet lijkt te discrimineren3. Bovendien zijn nationale belastingsystemen 
waarbij belastingtarieven variëren op grond van objectieve criteria, zoals motorvermogen, 
eveneens verenigbaar met artikel 90 van het EG-Verdrag, mits discriminerende of 
protectionistische effecten worden vermeden4. 

In een aantal gevallen, zoals Commissie tegen Griekenland5 en Jacquire6, maakte het Hof 
duidelijk dat progressieve belastingsystemen op basis van objectieve criteria zoals 

  
1 Arrest van 22 februari 2001 in zaak C- 393/98 Ministero Publico en Gomes Valente v Fazenda Publica, punt 

37.
2 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.
3 In feite is de autoregistratiebelasting in Portugal een van de zwaarste in de Europese Unie.
4 Arrest van het Hof van 9 mei 1985 in zaak 112/84 Michel Humblot v Directeur des services fiscaux, Jurispr. 

1985, blz. 01367, punten 12 en 13.
5 Arrest van het Hof van 5 april 1990 in zaak C-132/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen v 

Helleense Republiek, Jurispr. 1990, blz. I-01567.
6 Arrest van 30 november 1995 in zaak C-113/94 Elisabeth Jacquier, née Casarin v  Directeur Général des 

Impôts, Jurispr. [1995], blz. I-04203.
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cilindercapaciteit verenigbaar met het Gemeenschapsrecht zijn als de zwaardere belasting die 
de meeste ingevoerde producten betreft consumenten niet ontmoedigt om deze laatste te 
kopen ten voordele van de producten van binnenlandse makelij. Aangezien buitenlandse 
auto’s die in Portugal worden ingevoerd beide groepen betreffen die in de Portugese 
wetgeving worden onderscheiden, kan geen begunstiging van voertuigen van binnenlandse 
makelij in deze zaak worden vastgesteld. Bovendien moet worden opgemerkt dat de 
Commissie een gedifferentieerde belasting van zuinige auto’s ten opzichte van minder zuinige 
auto’s consequent heeft gesteund; het milieuaspect van een autobelastingbeleid dat wordt 
weergegeven in het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de Raad betreffende de 
belasting van personenauto’s12. In elk geval kan, zoals indienster correct vermeldde, haar auto 
worden vrijgesteld van autoregistratiebelasting als zij de Portugese autoriteiten de vereiste 
gegevens verstrekte, hoewel een dergelijke verplichting tot vrijstelling niet in het 
Gemeenschapsrecht bestaat.

Volgens een gevestigde jurisprudentie van het Hof worden voertuigen die naar de lidstaat van 
het permanente verblijf van de eigenaar worden ingevoerd niet vrijgesteld van 
autoregistratiebelastingen overeenkomstig 83/183/EEG3. Bij veel gelegenheden, waaronder 
een zeer recente, heeft de Commissie de interpretatie verdedigd dat autoregistratiebelastingen 
onder artikel 1.1 van Richtlijn 83/183 vallen en daarom niet moeten worden toegepast op de 
voertuigen die individuen meenemen als ze hun permanente verblijfplaats in een andere 
lidstaat vestigen4. Het Hof was echter een andere mening toegedaan en oordeelde dat de 
autoregistratiebelastingen niet verbonden zijn met de invoer van het voertuig, maar met het 
gebruik ervan op het grondgebied van een bepaalde lidstaat en daarom niet verboden zijn op
grond van artikel 1.1 van Richtlijn 83/183/EEG5. Hieruit volgt dat, doordat Portugal toch een 
vrijstelling van autoregistratiebelasting biedt wanneer een persoon zijn verblijfplaats naar 
Portugal verhuist, Portugal verder gaat dan de verplichtingen van het Gemeenschapsrecht. 

Artikel 13 van Decreto-Lei nr. 264/93 verleent de vrijstelling van de ingevoerde 
personenauto, mits deze in de lidstaat van waar de eigenaar verhuist, is gekocht en 
geregistreerd, de auto ten minste zes maanden in het bezit van de invoerder was en geen 
belastingvrijstellingen zijn toegekend met betrekking tot BTW of verbruiksbelastingen6. Het 
is duidelijk dat de nationale autoriteiten moeten worden voorzien van bepaalde bewijsstukken 
om aan te tonen dat de persoon recht heeft op bovenstaande vrijstelling. 

Wat betreft het ongenoegen van indienster over de vereisten voor de eigenaren om zelf in hun 
auto’s te rijden in de lidstaten waar een voertuig tijdelijk wordt ingevoerd, moet worden 
opgemerkt dat de regel is afgeleid van Richtlijn 83/182/EEG. Volgens deze richtlijn moeten 

  
1 COM (2005) 261def.
2 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Belasting van personenauto's in de 

Europese Unie - opties voor maatregelen op nationaal niveau en op het niveau van de Gemeenschap, COM 
(2002) 0431 def. 

3 Richtlijn 83/183/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij definitieve 
invoer uit een lidstaat van persoonlijke goederen van individuen. PB 1983 L 105, blz. 64.

4 Zie arresten van het Hof van 29 april 2004 in Zaak C-387/01 Harald Weigel en Ingrid Weigel v 
Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, Jurispr. [2004], blz. I-04981; van 15 juli 2004 in zaak C-365/02 
Marie Lindfors, Jurispr. [2004], blz. I-07183; Arrest van het Hof van 16 juni 2005 in zaak C-138/04 
Commissie van de Europese Gemeenschappen vs Koninkrijk Denemarken, [nog niet gepubliceerd], punt 13.

5 Ibid., Commissie v Denemarken, punt 13.
6 Decreto-Lei nr 264/93 artikel 13.
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lidstaten auto’s vrijstellen die tijdelijk op hun grondgebied worden ingevoerd, mits bepaalde 
voorwaarden worden vervuld. Een van deze voorwaarden is vastgelegd in artikel 4 van de 
richtlijn, die stelt dat voor de toepassing van de belastingvrijstelling van transportmiddelen die 
tijdelijk naar een lidstaat worden ingevoerd, individuen worden belet hun voertuig in die 
lidstaat uit te lenen, te verhuren of van de hand te doen. Deze regel betekent strikt genomen 
dat alleen de persoon op wiens naam de auto is geregistreerd het recht heeft er in een andere 
lidstaat in te rijden om te genieten van de laatstgenoemde vrijstelling. Dit houdt in dat 
gedurende de tijd dat een auto tijdelijk op het grondgebied van Portugal is ingevoerd, in dit 
geval indienster zelf in haar auto moet rijden ondanks de ongemakken die dit met zich 
meebrengt.
Wat betreft de documenten die vereist zijn voor de registratie van haar motorvoertuig in 
Portugal merkt de Commissie op dat bepaalde documenten kunnen worden verplicht om de 
belastingvrijstelling toe te kennen, in overeenstemming met artikel 2, lid 3 van Richtlijn 
83/183/EEG. De verplichting om de andere documenten in te dienen die door de Portugese 
autoriteiten worden verplicht, lijkt in overeenstemming met het actuele Gemeenschapsrecht. 
Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie1 is een goedkeuringsprocedure zoals 
vastgelegd in een lidstaat voor voertuigen die uit een andere lidstaat worden ingevoerd en al 
voor gebruik in die lidstaat zijn goedgekeurd alleen in overeenstemming met artikelen 28 en 
30 van het EG-Verdrag als de testprocedure geen onredelijke kosten of vertragingen inhoudt 
en de openbare instanties verzekeren dat deze voorwaarden volledig worden vervuld waarbij 
de fabrikant of zijn gemachtigde tussenpersoon de taak heeft de noodzakelijke controles te 
verrichten. De invoerder kan als alternatief voor een formele controleprocedure documenten 
voorleggen die in de uitvoerende lidstaat zijn verstrekt waar deze documenten de nodige 
informatie verstrekken over reeds uitgevoerde controles. 

Bovendien verplicht artikel 3 van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake 
de kentekenbewijzen van motorvoertuigen lidstaten om een registratiebewijs te verstrekken 
voor voertuigen die worden geregistreerd overeenkomstig hun nationale wetgeving, in 
overeenstemming met het model uit Bijlage I van de richtlijn. Dit model bevat de technische 
kenmerken van het motorvoertuig. Er moet worden opgemerkt dat overweging 5 van de 
richtlijn bevestigt dat, als allereerste vereiste voor registratie van een motorvoertuig dat al 
eerder in een andere lidstaat is geregistreerd, alle lidstaten een document vereisen dat de 
registratie en de technische kenmerken van het voertuig aantoont.

Sinds 1 januari 1998 moeten alle personenauto’s die in de EG worden geregistreerd in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van Richtlijn 70/156/EEG van 6 februari 1970 
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de 
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en moeten ze worden 
geregistreerd op grond van hun EG-conformiteitscertificaat. 

Lidstaten mogen bijgevolg de productie van het EG-conformiteitscertificaat, dat wordt 
verstrekt door de fabrikant die de technische kenmerken van het motorvoertuig beschrijft, 
verplicht stellen. Artikel 6, lid 1 van Richtlijn 70/156/EEG verplicht de fabrikant een 
conformiteitscertificaat te verstrekken dat aanwezig moet zijn in elk voertuig dat in 
overeenstemming met het goedgekeurde soort voertuig is vervaardigd.

  
1Zie bijvoorbeeld arrest van het Hof van 11 juni 1987 in zaak 406/85, Procureur de la République v Daniel 
Gofette en Alfred Gilliard, Jurispr. 1987, blz. 2525.
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Aangezien het voertuig in 2004 in Frankrijk is geregistreerd, zal het voertuig waarschijnlijk 
een geldig conformiteitscertificaat bezitten. Er kan derhalve geen aanvullende 
goedkeuringsprocedure worden vereist.

Gelet op voorgaande overwegingen lijkt het verzoekschrift geen inbreuk op artikel 90 van het 
EG-Verdrag aan te tonen, maar als wordt bevestigd dat Portugal aanvullende technische 
informatie vereist, naast en boven op het conformiteitscertificaat, zou dit een inbreuk op 
artikel 6 van Richtlijn 70/156/EEG zijn.

Conclusie
Indienster wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de heer Reinhard Schulte-
Braucks (Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), hoofd van de eenheid automobielindustrie 
van het Directoraat-generaal ondernemingen en industrie van de Europese Commissie om 
aanvullende en gedetailleerdere informatie te verstrekken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Zoals indienster terecht heeft opgemerkt, is haar auto mogelijk vrijgesteld van 
autoregistratiebelasting, indien zij de Portugese autoriteiten de gevraagde documentatie levert, 
hoewel een dergelijke verplichting tot ontheffing niet is vastgelegd in het Gemeenschapsrecht.

De lidstaat van bestemming kan een aanvullende technische controle vereisen, indien 
dergelijke informatie ontbreekt op de geleverde certificaten en noodzakelijk is voor de 
bevoegde autoriteiten. Deze aanvullende vereisten dienen gerechtvaardigd te zijn uit hoofde 
van een van de bepalingen van artikel 30 EG of noodzakelijk te zijn wegens de door het Hof 
van Justitie opgestelde dwingende vereisten, zoals verkeersveiligheid.

Aangezien deze zaak betrekking heeft op een gebruikt voertuig dat eerder in een andere 
lidstaat geregistreerd was en waarvoor EG-typegoedkeuring is verleend, stelt de 
interpretatieve mededeling van de Commissie 96/C 143/041 dat “een controle door de 
autoriteiten van de lidstaat van bestemming op de goedkeuring van het voertuig niet 
gerechtvaardigd zou zijn: het voertuig wordt ingeschreven op basis van een in alle lidstaten 
geldige EG-typegoedkeuring”. Een technische controle van de materiële toestand van het 
voertuig is daarentegen wel toegelaten mits deze op niet-discriminerende basis geschiedt.

Gelet op voorgaande overwegingen lijkt het verzoekschrift geen inbreuk op artikel 90 van het 
EG-Verdrag aan te tonen, maar als wordt bevestigd dat Portugal inschrijving van een gebruikt 
voertuig met EG-typegoedkeuring dat eerder in Frankrijk was ingeschreven afhankelijk stelt 
van een technische controle die niet vereist is voor gebruikte voertuigen die zijn geregistreerd 
in Portugal, dan zou dit een inbreuk zijn op het Gemeenschapsrecht. Momenteel beschikt de 
Commissie niet over informatie waaruit blijkt dat dit het geval is.

Tenslotte wil de Commissie graag herhalen dat de concessionele vrijstelling waar indienster 

  
1 Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake de goedkeurings- en inschrijvingsprocedures voor 

reeds eerder, in een andere lidstaat ingeschreven voertuigen (96/C 143/04), PB C van 15.5.1996, blz. 4.



PE 374.293/REVv02-00 6/6 CM\661029NL.doc

NL

om verzoekt verder gaat dan de vereisten van het Gemeenschapsrecht. Volgens de informatie 
waar de Commissie over beschikt zijn de door de Portugese autoriteiten opgelegde 
voorwaarden, hoe vervelend ook, geen bewijs van discriminatie.
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