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Asia: Vetoomus nro 0265/2008, Horaţiu Margoi, Romanian kansalainen, Romanian 
autokerhon puolesta, ja 120 000 allekirjoittanutta Romaniassa muista EU:n 
jäsenvaltioista ostetun auton ensimmäisestä rekisteröinnistä maksettavasta verosta 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa muista jäsenvaltioista ostettujen autojen ensimmäisestä 
rekisteröinnistä perittävää korkeaa veroa ja väittää, että se on tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteen vastaista. Hän kiistää Romanian hallituksen esittämät perusteet, joiden mukaan 
vero perustuu ajoneuvojen aiheuttamaan potentiaaliseen saastetasoon, ja tuo esiin, että veron 
sijainti talousarvion otsakkeen "muut valmisteverot" alla osoittaa selvästi sen todellisen 
luonteen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia toimimaan sen 
varmistamiseksi, että Romanian viranomaiset muuttavat verojärjestelmänsä asiaankuuluvan 
EU:n lainsäädännön mukaiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008.

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä vastustaa muista jäsenvaltioista ostettujen autojen ensimmäisestä 
rekisteröinnistä perittävää korkeaa veroa ja väittää, että se on tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteen vastaista. Hän kiistää Romanian hallituksen esittämät perusteet, joiden mukaan 
vero perustuu ajoneuvojen aiheuttamaan potentiaaliseen saastetasoon, ja huomauttaa, että 
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veron sijainti talousarvion otsakkeen "muut valmisteverot" alla osoittaa selvästi sen todellisen 
luonteen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia toimimaan sen 
varmistamiseksi, että Romanian viranomaiset muuttavat verojärjestelmänsä asiaankuuluvan 
EU:n lainsäädännön mukaiseksi.

II. Lainsäädäntöä koskevat huomiot

Ensinnäkin on syytä huomata, ettei autojen rekisteröinnistä maksettavia veroja ole 
yhtenäistetty Euroopan unionin tasolla. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot saavat kantaa 
tällaisia veroja ja päättää yksipuolisesti niiden laskentatavasta. Itse asiassa yhteisöjen 
tuomioistuin katsoi asiassa komissio v. Tanska annetussa tuomissa, ettei EY:n 
perustamissopimusta ole tarkoitettu verojen määrän ohjaukseen ja että jäsenvaltiot voivat 
vapaasti valita tarpeelliseksi katsomansa veron määrän1. Tuomioistuimen mukaan edes 
erittäin korkeaa veroa ei voida pitää yhteisön lainsäädännön vastaisena, jos sitä sovelletaan 
yhtäläisesti kotimaisin ja muista jäsenvaltioista ostettuihin tuotteisiin.

Erityisesti käytettyjen moottoriajoneuvojen verotuksen osalta tuomioistuimen vakiintuneessa 
oikeuskäytännössä katsotaan, ettei EY:n perustamissopimuksen 90 artiklaa noudateta, jos 
toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevasta moottoriajoneuvosta perittävä vero ylittää veron 
määrän, jonka katsotaan olevan jäljellä, jos vastaava moottoriajoneuvo on rekisteröity 
kotimarkkinoilla uutena ajoneuvona2. Tuomioistuimen mukaan EY:n perustamissopimuksen 
90 artiklassa kielletty syrjintä voidaan välttää, jos maahantuodun auton todellinen arvon 
aleneminen otetaan huomioon vähentämällä veron määrää sitä vastaavasti3.

Komissio on tutkinut Romanian autojen rekisteröintiveroja koskevia sääntöjä EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan valossa ja todennut, etteivät kyseiset säännöt noudata tasa-
arvoisen kohtelun periaatetta. Komissio lähetti 23.3.2007 Romanian tasavallalle virallisen 
huomautuksen, jossa se ilmoitti Romanian tasavallalle näkemyksensä siitä, että Romanian 
autojen rekisteröintiveroa koskevat kansalliset säännökset ovat yhteisön lainsäädännön 
vastaisia. Komissio siirtyi 28.11.2007 rikkomismenettelyn seuraavaan vaiheeseen 
lähettämällä perustellun lausunnon, jossa se pyysi virallisesti Romaniaa muuttamaan 
riidanalaiset säännökset.

Romania hyväksyi 21.4.2008 kiireellisen määräyksen N:o 50/2008, jolla se yritti saattaa 
säännöksensä yhteisön säännöstön mukaiseksi. Komissio vastaanotti 2.6.2008 kansalliset 
säännökset, joilla pannaan täytäntöön edellä mainittu kiireellinen määräys.

Alustavasti vaikuttaa siltä, että kyseiset säännökset eivät ole EY:n perustamissopimuksen 
90 artiklan vastaisia. Komissio kuitenkin lopettaa rikkomismenettelyn vasta sitten, kun se on 
varma, että säännökset ja niiden soveltaminen ovat EY:n perustamissopimuksen mukaisia. 

                                               
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 11. joulukuuta 1990 asiassa C-47/88, Euroopan yhteisöjen 
komissio vastaan Tanskan kuningaskunta, Kok. 1990, s. I-04509, kohta 10.
2 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 22.2.2001 asiassa C-393/98, Ministero Publico and Gomes Valente vs. 
Fazenda Publica, Kok. 2001, s. I-01327.
3 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 9.3.1995 asiassa C-345/93, Fazenda Pública ja Ministério Público 
vs. Américo João Nunes Tadeu, Kok. 1995, s. I-00479, kohta 17.
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III. Päätelmä

Komissio on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Romanian 
autoverotusta koskeva lainsäädäntö muutetaan yhteisön lainsäännön mukaiseksi.

4. Komission täydentävä 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 määrän tasolle ja hyvittää 
erotus. 
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