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Betreft: Verzoekschrift 265/2008, ingediend door Horaţiu Margoi (Roemeense 
nationaliteit), namens de Roemeense automobielvereniging, gesteund door 
120 000 medeondertekenaar, over de in Roemenië te betalen belasting over de 
eerste registratie van auto's die in andere EU-lidstaten zijn gekocht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het hoge belastingspercentage over de eerste registratie van auto's 
die in andere EU-lidstaten zijn gekocht, en voert aan dat dit een schending is van het beginsel 
van het vrije verkeer van goederen. Hij betwist de argumenten die door de Roemeense 
regering naar voren zijn gebracht en die er op neerkomen dat de belasting is gebaseerd op het 
mogelijke vervuilingsniveau door voertuigen, en wijst er op dat de opname van de belasting 
onder het begrotingsonderdeel 'overige accijnzen' de ware aard ervan duidelijk maakt. 
Indiener vraagt het Europees Parlement om de benodigde actie te ondernemen om er voor te 
zorgen dat de Roemeense autoriteiten hun belastingsregelingen in lijn brengen met de 
betreffende EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het hoge belastingspercentage over de eerste registratie van auto's 
die in andere EU-lidstaten zijn gekocht, en voert aan dat dit een schending is van het beginsel 
van het vrije verkeer van goederen. Hij betwist de argumenten die door de Roemeense 
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regering naar voren zijn gebracht en die erop neerkomen dat de belasting is gebaseerd op het 
mogelijke vervuilingsniveau door voertuigen, en wijst erop dat de opname van de belasting 
onder het begrotingsonderdeel 'overige accijnzen' de ware aard ervan duidelijk maakt. 
Indiener vraagt het Europees Parlement om de benodigde actie te ondernemen om ervoor te 
zorgen dat de Roemeense autoriteiten hun fiscale regelingen in lijn brengen met de 
betreffende EU-wetgeving.

II. Juridische opmerkingen

Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat er op het niveau van de Europese Unie geen 
harmonisatie bestaat op het gebied van registratiebelastingen op auto's. De lidstaten staat het 
derhalve vrij om een dergelijke belasting te heffen en eenzijdig de hoogte en de 
berekeningsmethoden te bepalen. In feite heeft het Hof van Justitie in de zaak Commissie 
tegen Denemarken bepaald dat artikel 90 van het EG-Verdrag niet is bedoeld om buitensporig 
hoge belastingtarieven af te keuren en dat lidstaten belastingtarieven mogen opleggen die zij 
passend achten1. Volgens het Hof mogen zelfs buitensporig hoge belastingtarieven niet in 
strijd met het Gemeenschapsrecht worden geacht, op voorwaarde dat ze in gelijke mate 
worden geheven over binnenlandse producten en producten die zijn ingevoerd vanuit andere 
lidstaten. 

Met name met betrekking tot de belasting op tweedehands motorvoertuigen bestaat er een 
welbekende jurisprudentie van het Hof dat artikel 90 van het EG-Verdrag niet wordt 
nageleefd als een registratiebelasting op een tweedehands motorvoertuig dat afkomstig is uit 
een andere lidstaat hoger is dan de restbelasting die is vervat in de waarde van een soortgelijk 
motorvoertuig dat reeds op het nationale grondgebied is geregistreerd als nieuw2. Volgens het 
Hof kan de in artikel 90 van het EG-Verdrag verworpen discriminatie worden voorkomen als 
de feitelijke waardevermindering van het ingevoerde voertuig in beschouwing wordt genomen 
door het belastingbedrag dienovereenkomstig te verlagen3.

De Commissie heeft de Roemeense regels betreffende de registratiebelasting op auto's 
geanalyseerd in het licht van artikel 90 van het EG-verdrag en is tot de conclusie gekomen dat 
deze regels het beginsel van gelijke behandeling niet in acht nemen. Zodoende heeft de 
Commissie op 23 maart 2007 Roemenië door middel van de verzending van een 
ingebrekestelling aangemaand haar wetgeving betreffende de registratiebelasting op auto's in 
overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht. Op 28 november 2007 ging de 
Commissie over tot de volgende stap in deze inbreukprocedure door een met redenen omkleed 
advies te verstrekken en Roemenië formeel te verzoeken de betwiste bepalingen te wijzigen. 

Op 21 april 2008 keurde Roemenië noodverordening nr. 50/2008 goed in een poging de 

                                               
1      Arrest van het Hof van 11 december 1990 in zaak C-47/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen 

tegen het Koninkrijk Denemarken, ECR 1990, blz. I-04509, punt 10.

2 Arrest van het Hof van 22 februari 2001 in zaak C-393/98 Ministero Publico en Gomes Valente tegen 
Fazenda Publica, ECR 2001, blz. I-01327.

3 Arrest van 9 maart 1995 in zaak C-345/93 Fazenda Pública en Ministério Público tegen Américo João 
Nunes Tadeu, ECR 1995, blz. I-00479, punt 17.
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wetgeving in lijn met het acquis te brengen. Op 2 juni 2008 ontving de Commissie nationale 
regels waarmee voornoemde noodverordening ten uitvoer werd gelegd.

De eerste aanwijzingen zijn dat de goedgekeurde wetgeving niet in strijd lijkt met artikel 90 
van het EG-Verdrag. De Commissie zal echter de inbreukprocedure pas sluiten wanneer ze 
zeker weet dat de wetgeving en de uiteindelijke toepassing conform het EG-Verdrag zijn. 

III. Conclusie

De Commissie neemt iedere benodigde stap om ervoor te zorgen dat de Roemeense 
wetgeving inzake registratiebelasting op auto's in lijn met het Gemeenschapsrecht wordt 
gebracht. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De wetgeving die ten grondslag lag aan bovengenoemde verzoekschriften is in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht gebracht. Daarom is de inbreukprocedure die 
door de Commissie was geopend met betrekking tot deze zaak, gesloten. 

De meest recente wijzigingen van de nieuwe Roemeense regels inzake autobelastingen 
worden onderzocht en na dit onderzoek zal de Commissie alle betrokkenen inlichten over haar 
bevindingen. Het is belangrijk om te weten dat de nieuwe regering van Roemenië heeft 
aangekondigd dat zij voornemens is om de belastingniveaus te verlagen tot de niveaus die 
vóór de aanzienlijk verhoging van toepassing waren, en om het verschil terug te betalen. 
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