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Vetoomus nro 0722/2006, Anja Neumann, Saksan kansalainen, ulkomailla 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen takavarikoinnista Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Kreikan viranomaisten takavarikoivan mielivaltaisesti
ulkomailla rekisteröityjä moottoriajoneuvoja. Hän toteaa, että vaikka tätä alaa koskevassa
EU:n lainsäädännössä sallitaan Kreikkaan tulo enintään kuudeksi kuukaudeksi ulkomailla 
rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla, toimivaltaiset viranomaiset syyllistyvät mielivaltaisiin
toimenpiteisiin kuten takavarikointiin, valtavien sakkojen määräämiseen tai pakkomyyntiin. 
Hän kehottaa Euroopan parlamenttia varmistamaan, että nämä EU:n kansalaisten laillisiin 
oikeuksiin kohdistuvat toistuvat loukkaukset saadaan kuriin. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 1. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007.

I. Valitus

Vetoomuksen esittäjä, joka on Saksan kansalainen, on ajanut Saksassa rekisteröidyllä 
autollaan Kreikassa. Hän toteaa Euroopan parlamentille ensinnäkin, että Kreikan 
viranomaisilla on määrätyissä tilanteissa tapana takavarikoida ulkomailla rekisteröityjä 
ajoneuvoja ja määrätä niiden omistajille hyvin suuria sakkoja. Toiseksi hän mainitsee, että 
Kreikka perii ulkomaisten ajoneuvojen uudelleen rekisteröinnistä hyvin korkean 
rekisteröintimaksun. Hän pitää Kreikan menettelytapoja laittomina ja kehottaa parlamenttia 
toteuttamaan toimia, jotta yhteisön lainsäädännön rikkominen lopetetaan.
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II. Komission huomautukset
Rekisteröintimaksu
Koska tätä alaa ei ole yhdenmukaistettu yhteisössä, jäsenvaltiot voivat vapaasti periä 
moottoriajoneuvoista rekisteröintimaksuja sillä edellytyksellä, että ne noudattavat yhteisön 
primääri- ja sekundaarilainsäädäntöä. Primäärilainsäädännön osalta niiden on noudatettava 
perustamissopimuksen 90 artiklaa, jossa kielletään jäsenvaltioita määräämästä muiden 
jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia korkeampia välittömiä tai välillisiä sisäisiä maksuja, 
kuin ne välittömästi tai välillisesti määräävät samanlaisille kotimaisille tuotteille. Tämä 
yhteisön lainsäädännön keskeinen periaate on olennaisen tärkeä ajoneuvoverotuksen alalla, 
sillä usein juuri tätä käytetään arviointiperusteena sille, onko rekisteröintimaksu yhteisön 
lainsäädännön mukainen. Näin ollen Kreikalla on periaatteessa lupa periä rekisteröintimaksu 
moottoriajoneuvon ensimmäisestä rekisteröinnistä alueellaan sillä edellytyksellä, että se 
noudattaa yhteisön lainsäädäntöä.
Koska komissio katsoi Kreikan soveltavan käytettyjen autojen rekisteröintimaksun 
laskemiseen tarkoitettuja arvonalennusasteikkoja vastoin EY:n perustamissopimuksen 
90 artiklaa, se päätti nostaa Kreikkaa vastaan kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. 
Asia C-74/06, jonka julkinen kuuleminen pidettiin 18. huhtikuuta 2007, on parhaillaan vireillä 
tuomioistuimessa.

Direktiivi 83/182/ETY
Yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista 
verovapautuksista annetun direktiivin 83/182/ETY (EYVL L 105, 23.4.1983) tavoitteena on 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistaminen ja EU:n sisämarkkinoiden 
perustaminen. Direktiivissä todetaan, että väliaikaisesti maahan tuotu kulkuneuvo vapautetaan
ajoneuvon rekisteröintimaksusta ja tavanomaisista tieliikennemaksuista enintään kuuden 
kuukauden keskeytymättömäksi tai keskeytyväksi määräajaksi kahdentoista kuukauden 
ajalta seuraavin edellytyksin:

- kulkuneuvo on hankittu jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisten verotusedellytysten 
mukaisesti

- kulkuneuvon maahantuova luonnollinen henkilö asuu pysyvästi1 muussa 
jäsenvaltiossa kuin väliaikaisen maahantuonnin kohteena olevassa jäsenvaltiossa ja 
käyttää kulkuneuvoa yksityiskäyttöön

- kulkuneuvoa ei luovuteta eikä anneta vuokralle väliaikaisen maahantuonnin kohteena 
olevassa jäsenvaltiossa, eikä sitä lainata tämän jäsenvaltion asukkaalle.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa vaikuttaa siltä, että vetoomuksen esittäjä käyttää 
ajoneuvoa Kreikassa yli kuusi kuukautta kahdentoista kuukauden aikana, vaikka asuu 
pysyvästi Kreikassa. Näin ollen vetoomuksen esittäjän tapaus ei kuulu direktiivissä
83/182/ETY säädettyjen vapautusten soveltamisalaan, ja siksi Kreikan ei tarvitse vapauttaa
Saksassa rekisteröityä ajoneuvoa Kreikan rekisteröintimaksusta.

  
1 Direktiivin 83/182/ETY 7 artiklan 1 kohdassa säädetään: "Tätä direktiiviä sovellettaessa "pysyvällä 

asuinpaikalla" tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää 
kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei 
ole ammatillisia siteitä, henkilön ja tämän asuinpaikan välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi." 
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Direktiivi 83/183/ETY
Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen omaisuuden lopullisessa maahantuonnissa 
jäsenvaltiosta sovellettavia verovapauksia koskeva direktiivi 83/183/ETY (EYVL L 105, 
23.4.1983, s. 64–65) on annettu henkilöiden vapaata liikkuvuutta yhteisön alueella 
rajoittavien verotuksellisten esteiden vähentämiseksi. Direktiivin mukaan jäsenvaltioihin
tuodut moottoriajoneuvot vapautetaan niitä koskevasta kulutusverosta, mikä rajoittaa 
huomattavasti jäsenvaltioiden verotusoikeutta tällä alalla.
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava luonnollisen henkilön muista 
jäsenvaltioista maahantuomat moottoriajoneuvot kulutukseen kohdistuvasta verosta pysyvän 
asuinpaikan muuttamisen yhteydessä seuraavien edellytysten mukaisesti:

- ajoneuvo on hankittu jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisten verotusedellytysten 
mukaisesti, eikä siihen ole sovellettu viennissä kulutukseen kohdistuviin veroihin 
liittyvää vapautusta tai palautusta

- ajoneuvon on oltava sen maahantuoneen henkilön käytössä siinä jäsenvaltiossa, josta
se viedään, vähintään kuusi kuukautta ennen asuinpaikan muutosta

- ajoneuvo on siirrettävä uuteen asuinvaltioon 12 kuukauden kuluessa sen 
maahantuoneen henkilön asuinpaikan muutoksesta

- ajoneuvon saa luovuttaa, antaa vuokralle tai lainata 12 kuukauden aikana sen 
maahantuonnista ainoastaan tuontijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti hyväksymissä tapauksissa.

Tässä yhteydessä on korostettava, että EY:n tuomioistuin on vastoin komission kantaa 
päättänyt, että useissa jäsenvaltioissa perittyjä ajoneuvojen rekisteröintimaksuja ei voida pitää 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvina kulutusveroina. Näin ollen myöskään 
vetoomuksen esittäjän tapaus ei kuulu direktiivin 83/183/ETY soveltamisalaan.

Seuraamukset
Kreikassa rekisteröintimaksun kiertämisestä määrätään ankarat seuraamukset. Tältä osin EY:n 
tuomioistuin totesi asiassa 262/99 (Louloudakis)1, joka niin ikään koskee Kreikassa 
rekisteröintimaksun kiertämisestä määrättyjä seuraamuksia, että seuraamuksia koskeva 
kansallinen lainsäädäntö on suhteellisuusperiaatteen mukainen vain siltä osin kuin se on 
välttämätön rikkomusten rankaisemisen ja ehkäisemisen vaatimusten vuoksi rikkomuksen 
vakavuus huomioon ottaen. Komissio pitää Kreikan seuraamusjärjestelmää kohtuuttomana ja 
sen asteikkoja epäsuhtaisina. Tästä asiasta on nostettu monia kanteita, joita käsitellään 
parhaillaan rikkomisesta johtuvan menettelyn 1997/4258 yhteydessä. Kreikkaa koskeneen
rikkomisesta johtuvan menettelyn jälkeen komissio päätti nostaa Kreikkaa vastaan kanteen 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa parhaillaan vireillä olevasta asiasta 
C-156/04 järjestettiin julkinen kuuleminen 26. kesäkuuta 2006, ja julkisasiamies antoi 
komission kannan kanssa yhtäpitävän lausunnon 14. syyskuuta 2006.
Euroopan parlamentti on käsitellyt tätä aihetta myös Cashmanin laatimassa 
valiokunta-aloitteisessa mietinnössä (A6-0394/2005), jonka parlamentti hyväksyi 
14. helmikuuta 2006.

  
1 Asia C-262/99 Praskevas Louloudakis v. Helleenien tasavalta, 71 kohta.
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III. Päätelmät
Verotuksen ja tulliliiton pääosaston yksiköt kirjaavat vetoomuksen esittäjän kirjeen kanteluksi 
ja ilmoittavat hänelle komission mahdollisista tulevista toimista, jotka koskevat asioiden 
C-156/04 ja C-74/06 ratkaisuista riippuvia kysymyksiä.
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