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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1661/2012, ingediend door Rumen Todorov (Bulgaarse 
nationaliteit), over autobelastingen in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zet vraagtekens bij het belastingbeleid voor nieuwe en oude auto's in Bulgarije. Hij 
beweert dat de overheid de burgers niet aanmoedigt om milieuvriendelijkere en veiligere 
auto's te kopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener zet vraagtekens bij het belastingbeleid voor nieuwe en oude auto's in Bulgarije. Hij 
beweert dat de belastingen op nieuwe auto's hoger zijn dan die op oude. Daarom is hij van 
mening dat de Bulgaarse regering de burgers niet aanmoedigt om milieuvriendelijkere en 
veiligere auto's te kopen.

Het voorbeeld dat indiener aanhaalt, heeft blijkbaar betrekking op de danak varhu prevoznite 
sredstva (voertuigenbelasting)1, een jaarlijkse verkeersbelasting waarvan het tarief afhangt 
van het motorvermogen en het bouwjaar van de auto.

Opmerkingen van de Commissie

                                               
1 Artikelen 52 e.v. van de Zakon za mestnite danatsi i taxi (Wet op de plaatselijke belastingen en heffingen).
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Afgezien van één richtlijn met een erg beperkt toepassingsgebied1, is er geen harmonisatie op 
het gebied van belasting op personenauto's. De lidstaten kunnen vrij beslissen welke 
belastingen zij op auto's heffen, hoe hoog deze zijn en hoe zij worden berekend, met die 
voorwaarde dat de belastingen moeten voldoen aan de principes van niet-discriminatie en vrij 
verkeer die zijn vastgelegd in de verdragen2.

In 2005 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend3 op grond waarvan de 
lidstaten verplicht zouden zijn hun stelsels voor de belasting van personenauto's te 
herstructureren. Doel van dit voorstel is de duurzaamheid te bevorderen, door zowel in de 
belastinggrondslag van de inschrijvingsrechten als in die van de jaarlijkse verkeersbelasting 
elementen op te nemen die rechtstreeks verband houden met de door personenauto's 
veroorzaakte kooldioxide-emissies. Het voorstel heeft evenwel nog niet de vereiste unanieme 
steun van de lidstaten gekregen.

Bijgevolg zijn de lidstaten, in de huidige stand van de EU-wetgeving, niet verplicht om bij de 
berekening van de belastingen die zij opleggen, rekening te houden met de milieuprestaties 
van auto's of met de veiligheid ervan.

Het feit alleen dat in de Bulgaarse wetgeving is voorzien in een hogere verkeersbelasting voor 
nieuwe auto's dan voor oude (bij gelijk motorvermogen), houdt geen schending van de EU-
wetgeving in.

Conclusie

De Commissie stelt vast dat de door indiener gepresenteerde feiten geen schending van de 
EU-wetgeving inhouden.

                                               
1 Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke 
invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59).
2 Een overzicht van de belangrijkste juridische kwesties in verband met voertuigenbelasting wordt gepresenteerd 
in het werkdocument van de diensten van de Commissie met als titel "Beginselen voor de belastingheffing van 
motorvoertuigen overeenkomstig de EU-wetgeving zoals uitgelegd door het Hof van Justitie" bij de mededeling 
van 14.12.2012 met als titel "Versterking van de eengemaakte markt door het wegwerken van 
grensoverschrijdende fiscale obstakels voor personenauto's", COM(2012) 756 final.
3 COM(2005) 261 definitief; persbericht IP/2005/839.


