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inbeslagname van in het buitenland geregistreerde motorvoertuigen in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over de willekeurige inbeslagname van in het buitenland geregistreerde 
motorvoertuigen door de Griekse autoriteiten. Hoewel de EU-wetgeving op dit gebied bepaalt 
dat een in een ander land geregistreerd voertuig in Griekenland gedurende een periode van zes 
maanden mag worden gebruikt, nemen de bevoegde autoriteiten volgens indienster 
willekeurige maatregelen als inbeslagname, astronomische boetes of gedwongen verkoop. Zij 
verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat er een einde komt aan deze serie 
inbreuken op de legitieme rechten van EU-burgers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

I De klacht

Indienster is Duits staatsburger en maakt in Griekenland gebruik van haar in Duitsland 
geregistreerde auto. Ten eerste brengt zij het Europees Parlement ervan op de hoogte dat de 
Griekse autoriteiten er een gewoonte van maken om in bepaalde situaties in het buitenland 
geregistreerde auto's in beslag te nemen en de eigenaren hoge boetes op te leggen. Ten tweede 
maakt zij melding van de zeer hoge registratiebelasting die Griekenland heft voor de 
herregistratie van buitenlandse auto's. Indienster is van mening dat deze Griekse praktijken 
onrechtmatig zijn en vraagt het Europees Parlement op te treden tegen deze inbreuken op het 
Gemeenschapsrecht. 
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II Het commentaar van de Commissie
Registratiebelasting
Bij gebrek aan harmonisatie op het gebied van registratiebelasting op motorvoertuigen, staat 
het de lidstaten vrij zelf de hoogte van de heffing te bepalen, mits zij het primaire en 
secundaire Gemeenschapsrecht eerbiedigen. Wat het primaire recht betreft, moeten de 
lidstaten artikel 90 van het EG-Verdrag in acht nemen. Dit artikel verbiedt directe of indirecte 
heffing van binnenlandse belastingen op producten van andere lidstaten die hoger is dan de 
heffing welke direct of indirect op vergelijkbare binnenlandse producten van toepassing is.
Dit grondbeginsel van het Gemeenschapsrecht is van wezenlijk belang voor het heffen van 
belastingen op motorvoertuigen, omdat de beoordeling of het heffen van registratiebelasting 
verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht vaak op basis van dit aspect plaatsvindt. In 
principe houdt dit in dat Griekenland belasting mag heffen op de eerste registratie van 
motorvoertuigen op Grieks grondgebied, mits het Gemeenschapsrecht geëerbiedigd wordt.
Omdat de Commissie van mening was dat de wijze waarop Griekenland de 
dagwaardetabellen toepast om de registratiebelasting op tweedehandsvoertuigen te berekenen
een inbreuk vormt op artikel 90 van het EG-Verdrag, besloot zij Griekenland voor het 
Europees Hof van Justitie te dagen. De openbare zitting van deze zaak onder nummer C-74/06 
vond plaats op 18 april 2007 en is momenteel aanhangig bij het Hof.

Richtlijn 83/182/EEG
Richtlijn 83/182/EEG betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van 
bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983) beoogt het 
wegnemen van belemmeringen voor het vrij verkeer van personen en de vorming van een 
Europese interne markt. Volgens deze richtlijn wordt bij de tijdelijke invoer van een 
vervoermiddel vrijstelling van registratiebelasting en normale wegenbelasting verleend voor 
een al dan niet ononderbroken duur van niet meer dan zes maanden per tijdvak van twaalf
maanden, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- het vervoermiddel moet zijn verworven of ingevoerd onder toepassing van de 
algemene belastingregels voor de binnenlandse markt van een lidstaat;

- de particulier die het vervoermiddel invoert moet zijn gewone verblijfplaats1 hebben in 
een andere lidstaat dan die van de tijdelijke invoer en het vervoermiddel in kwestie 
moet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik;

- het vervoermiddel mag niet worden overgedragen noch verhuurd in de lidstaat van 
tijdelijke invoer, noch uitgeleend aan een ingezetene van deze lidstaat.

  
1 Artikel 7, lid 1van Richtlijn 83/182 bepaalt dat "Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder 'gewone 

verblijfplaats' verstaan de plaats waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 
185 dagen per kalenderjaar wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen, of, voor personen zonder 
beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen, waaruit nauwe banden tussen hemzelf en de 
plaats waar hij woont blijken.".
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In het onderhavige geval blijkt dat indienster langer dan 6 maanden in een tijdvak van 
twaalf maanden van de auto gebruik heeft gemaakt in Griekenland en dat haar gewone 
verblijfplaats zich in Griekenland bevindt. In dit geval wordt dus niet voldaan aan de 
voorwaarden van Richtlijn 83/182/EEG voor belastingvrijstelling en de Griekse autoriteiten 
hoeven daarom geen vrijstelling van registratiebelasting aan indienster te verlenen voor de in 
Duitsland geregistreerde auto.

Richtlijn 83/183/EEG
Richtlijn 83/183/EEG betreffende de belastingvrijstellingen bij definitieve invoer uit een 
lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 64-65) is 
ingevoerd om de fiscale belemmeringen voor het vrij verkeer van personen binnen de 
Gemeenschap te verminderen. De richtlijn stelt vrijstelling in van verbruiksbelastingen op 
motorvoertuigen die worden ingevoerd in een lidstaat en beperkt hierdoor het recht van de 
lidstaten om op dit gebied belasting te heffen aanzienlijk.
Deze richtlijn bepaalt dat alle lidstaten vrijstelling van verbruiksbelasting verlenen op 
motorvoertuigen die particulieren invoeren uit andere lidstaten omdat hun normale 
verblijfplaats de lidstaat van invoer wordt, onder de volgende voorwaarden:

- het voertuig moet zijn verkregen onder toepassing van de algemene belastingregels 
voor de binnenlandse markt van een lidstaat en mag uit hoofde van de uitvoer niet in 
aanmerking komen voor ontheffing of teruggave van verbruiksbelastingen;

- de persoon die het voertuig invoert moet dit voertuig gedurende ten minste zes 
maanden voor de verandering van verblijfplaats hebben gebruikt in de lidstaat van 
waaruit het voertuig wordt uitgevoerd;

- het voertuig moet binnen twaalf maanden na verandering van de gewone verblijfplaats 
worden overgebracht naar de nieuwe verblijfplaats van de persoon die het voertuig 
invoert;

- het ingevoerde voertuig mag gedurende twaalf maanden na invoering niet worden 
overgedragen, verhuurd of uitgeleend, behalve in gevallen die ten genoegen van de 
bevoegde autoriteiten naar behoren zijn gemotiveerd.

Hierbij moet worden onderstreept dat het Hof, in tegenstelling tot het standpunt van de 
Commissie hierin, heeft beslist dat registratiebelastingen die door de verschillende lidstaten 
op voertuigen worden geïnd niet tot de verbruiksbelastingen kunnen worden gerekend die
binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen. Hierdoor is ook Richtlijn 83/183/EEG niet 
van toepassing op de situatie van indienster.
Boetes
Wat de zware boetes betreft die Griekenland oplegt wanneer de registratiebelasting niet is 
betaald, heeft het Hof in de zaak 262/99 (Louloudakis)1, die ook over Griekse boetes voor 
niet-betaling van registratiebelasting ging, beslist dat een nationale regeling die voorziet in 
een geheel van sancties slechts verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel voorzover die 

  
1 Zaak C-262/99 Praskevas Louloudakis vs. Helleense Republiek, punt 71.
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regeling, op grond van eisen van bestraffing en preventie, en gelet op de ernst van de 
overtreding, noodzakelijk is. De Commissie is van mening dat het Griekse boetestelsel 
onredelijk is en niet in verhouding tot de overtreding. De kwestie is het onderwerp van vele 
klachten die momenteel worden behandeld in inbreukprocedure nr. 1997/4258. Nadat de 
inbreukprocedure tegen Griekenland was afgerond, heeft de Commissie besloten het land 
voor het Europees Hof van Justitie te dagen. In de rechtszaak die op dit moment aanhangig is 
bij het Hof onder nummer C-156/04 vond de openbare zitting plaats op 26 juni 2006 en 
deelde de advocaat-generaal op 14 september 2006 zijn conclusie mee, die overeenkomt met 
het standpunt van de Commissie.
Het Europees Parlement heeft deze kwestie ook reeds behandeld in het op eigen initiatief 
opgestelde Cashman-rapport (A6-0394/2005), dat op 14 februari 2006 door het Parlement is 
goedgekeurd.

III Conclusie

De diensten van de DG TAXUD zullen de brief van indienster registreren als klacht en haar 
op de hoogte houden van de mogelijke stappen die de Commissie, afhankelijk van de 
uitspraak in de zaken C-156/04 en C-74/06, zal ondernemen met betrekking tot deze kwesties.
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