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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 1001/2006, Alexandru Ciobotar, Romanian kansalainen, ja yli 23 
allekirjoittanutta, Romanian käytettyjen autojen rekisteröintiveron ja EY:n tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden periaatteen yhteensopimattomuudesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Romanian hallituksen perimä käytettyjen autojen 
rekisteröintivero on EY:n tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen vastainen. Hän katsoo, 
että rekisteröintivero, joka koskee kaikkia Romaniaan tuotavia käytettyjä autoja riippumatta 
siitä, ovatko ne peräisin EU:sta vai sen ulkopuolelta, on kohtuuttoman korkea (kaksi kertaa 
auton hinta) ja estää tavallisia romanialaisia hankkimasta käytettyjä autoja. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää, että Euroopan parlamentti kehottaisi komissiota tutkimaan kyseisen 
rekisteröintiveron mahdollista yhteensopimattomuutta EU:n lainsäädännön kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 9. heinäkuuta 2007

Ensiksi on huomattava, että vetoomuksen kohteena on jäsenvaltion sisäinen verotus. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että yksipuolisesti asetettu maksu, joka 
kuuluu sisäisten verojen yleiseen järjestelmään ja joka kohdistuu järjestelmällisesti 
tuoteryhmiin objektiivisin kriteerein riippumatta tuotteiden alkuperästä, kuuluu EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan soveltamisalaan.  Rekisteröintivero, kuten Romaniassa 
kannettava vero, on selvästi veronluonteinen ja sitä ei kanneta kyseisen veron 
käyttöönottaneen jäsenvaltion rajan ylittämisen johdosta vaan muiden tapahtumien 
perusteella, mukaan lukien ajoneuvon ensirekisteröinti kyseisessä jäsenvaltiossa1. Näin ollen 

                                               
1      Yhteisöjen tuomioistuimen 17. kesäkuuta 2003 antama tuomio asiassa C-383/01 De Danske Bilimportører 

vastaan Skatteministeriet,Told- og Skattestyrelsen. Kok. 2003, s. I-06065, 34 kohta.
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sen on katsottava kuuluvan yleisen sisäisen tavaroiden verotusjärjestelmän piiriin, jolloin sitä 
on tarkasteltava EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan kannalta.

EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan mukaan jäsenvaltiot eivät voi määrätä muiden 
jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia korkeampia maksuja kuin ne määräävät samanlaisille 
kotimaisille tuotteille. Käytettyjen moottoriajoneuvojen verotuksen kohdalla tämä merkitsee 
sitä, että jäsenvaltiot eivät voi esimerkiksi soveltaa korkeampaa veroastetta ulkomailta 
tuotuihin moottoriajoneuvoihin kuin vastaaviin, jo kotimaan markkinoilla rekisteröityihin 
moottoriajoneuvoihin tai noudattaa verolaskentaa, joka johtaa muista jäsenvaltioista peräisin 
olevien autojen raskaampaan verotukseen.  Veroasteen osalta on huomattava, että mikäli sitä 
sovelletaan syrjimättömästi sekä ulkomailta tuotuihin että kotimaassa tuotettuihin tuotteisiin, 
myös erittäin korkea verotus on yhteisön lainsäädännön mukainen. Yhteisöjen tuomioistuin 
päätti asiassa komissio vastaan Tanska, että EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 
tarkoituksena ei ole tuomita liiallisen korkeita veroasteita ja jäsenvaltiot voivat määrätä 
sopiviksi katsomansa veroasteet1. Tämän vuoksi ei ole oikeusperustaa, jonka perusteella 
komissio voisi asettua vastustamaan Romaniassa perittävän autojen rekisteröintiveron tasoa. 
Komissio on kuitenkin määrittänyt muita Romanian autojen rekisteröintiveroon liittyviä 
seikkoja, jotka eivät näytä olevan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan mukaisia. 

Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tapauksissa, joissa 
toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan käytetyn moottoriajoneuvon vero on korkeampi kuin 
jäsenvaltiossa jo rekisteröidyn ajoneuvon arvoon sisältyvä vero, on selvää, että EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklaa ei ole noudatettu2. Tuomioistuimen mukaan 90 artiklassa 
kielletty syrjintä voidaan välttää, jos maahan tuodun ajoneuvon arvon todellinen aleneminen 
otetaan huomioon alentamalla veroa ajoneuvon arvon alenemisen myötä3.

Komissio tutki Romanian autojen rekisteröintiveroa koskevia sääntöjä ja teki sen 
johtopäätöksen, että kyseiset säännöt eivät ole EY:n perustamissopimuksen 90 artiklassa 
määrätyn yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen mukaisia. Näin ollen on käynnistetty 
rikkomismenettely ja Romanian viranomaisille on lähetetty virallinen huomautus, jossa 
kehotetaan yhtenäistämään maan lainsäädäntö yhteisön lainsäädännön kanssa.

Romania on tunnustanut lainsäädännön rikkomisen ja valmistelee parhaillaan komission 
tukemana kansalliseen lainsäädäntöönsä tehtäviä tarkistuksia kiistanalaisten sääntöjen 
yhdenmukaistamiseksi EY:n perustamissopimuksen kanssa. 

Johtopäätös

Komissio on ryhtynyt tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että Romania muuttaa 
lainsäädäntöä, josta EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan rikkominen johtui.

                                               
1      Yhteisöjen tuomioistuimen 11. joulukuuta 1990 antama tuomio asiassa C-47/88, Euroopan yhteisöjen 

komissio vastaan Tanskan kuningaskunta, Kok. 1990, s. I-4509, 10 kohta.
2 Yhteisöjen tuomioistuimen 22. helmikuuta 2001 antama tuomio asiassa C- 393/98, Ministero Publico ja 

Gomes Valente vastaan Fazenda Publica, Kok. 2001, s. I-1327.
3 Yhteisöjen tuomioistuimen 9. maaliskuuta 1995 antama tuomio asiassa C-345/93 Fazenda Pública ja 

Ministério Público vastaan Américo João Nunes Tadeu, Kok. 1995, s. I-00479, 17 kohta.
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4. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Edellä mainittujen vetoomusten perustana ollut lainsäädäntö on saatettu yhteisön 
lainsäädännön mukaiseksi. Näin ollen komission tämän asian osalta käynnistämä 
rikkomusmenettely päätettiin. 

Viimeisimmät muutokset Romanian autojen verotusta koskeviin uusiin määräyksiin ovat 
tutkinnan kohteena. Tutkinnan valmistuttua komissio ilmoittaa kaikille asianosaisille 
havainnoistaan. On myös huomattava, että Romanian uusi hallitus on ilmoittanut aikeistaan 
laskea veron määrä ennen merkittävää korotusta sovelletun veron tasolle ja hyvittää erotus.


	777459fi.doc

