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over de milieuheffing die wordt toegepast op tweedehandswagens die 
aangekocht werden in het buitenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft stappen ondernomen om een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd voertuig 
in Roemenië te laten inschrijven, maar er werd hem meegedeeld dat hij het voertuig enkel kon 
inschrijven als hij de milieuheffing betaalde. Indiener betreurt dat, hoewel het Hof van Justitie 
van de Europese Unie in de zaken Tatu (C-402/09) en Nisipeanu (C-263/10) verklaard heeft 
dat de milieuheffing indruist tegen de Europese wetgeving, de gerechtelijke en 
overheidsinstanties de arresten van het Hof naast zich neerleggen en de vermelde heffing 
blijven innen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat voertuigenbelastingen niet op EU-niveau 
geharmoniseerd zijn. Het staat de lidstaten dan ook vrij om dergelijke belastingen te heffen en 
eenzijdig de hoogte en de berekeningsmethode te bepalen.

Als de eigenaar van een voertuig van woonplaats verandert, kan het dan ook gebeuren dat het 
voertuig in de lidstaat van zijn nieuwe woonplaats wordt belast terwijl het al belast was in de 
lidstaat van zijn vorige woonplaats. Omdat er geen gemeenschappelijke regels zijn, is deze 
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situatie echter op zich niet strijdig met het EU-recht1.

Niettemin moeten de lidstaten de algemene EU-regels betreffende indirecte belastingen in 
acht nemen. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn registratie- en 
milieubelastingen zoals de milieubelasting die in Roemenië wordt geheven, duidelijk van 
fiscale aard en worden zij niet geheven wegens overschrijding van de grens van de lidstaat die 
deze belasting heeft ingevoerd, maar op basis van andere belastbare feiten, waaronder de 
eerste registratie van het voertuig op het grondgebied van die staat2. Daarom moeten zij 
worden geacht deel uit te maken van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen op 
goederen en derhalve aan artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden getoetst, d.w.z. dat goederen uit andere lidstaten niet mogen worden 
gediscrimineerd.

De Commissie is op de hoogte van de arresten van het Hof van Justitie in de zaken Tatu en 
Nisipeanu en de daarop volgende beschikkingen3 van het Hof over de problemen met de 
Roemeense wetgeving inzake milieubelastingen ten aanzien van artikel 110 VWEU.

De Commissie onderzoekt momenteel een voorstel om de wetgeving in kwestie te wijzigen en 
onderhoudt daarover contacten met de Roemeense overheid.

De Commissie is niet bevoegd om de problemen van individuele belastingbetalers in hun 
specifieke geval op te lossen. Als "hoedster van de Verdragen" heeft de Commissie tot taak 
ervoor te zorgen dat de wetgeving en administratieve praktijk van de lidstaten in 
overeenstemming zijn met het EU-recht. Als een lidstaat EU-wetgeving niet of niet correct 
omzet of nationale wetgeving die in overeenstemming is met het EU-recht in de praktijk niet 
correct toepast, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen die lidstaat inleiden. In die 
procedure worden echter alleen de Commissie en de betrokken lidstaat als partij beschouwd, 
niet de belastingbetaler in kwestie. In specifieke gevallen heeft het resultaat van de procedure 
dus geen rechtstreeks effect. Daarom kan in specifieke gevallen, zelfs na een arrest van het 
Hof van Justitie, alleen verhaal worden gezocht bij nationale rechtbanken. Alleen zij kunnen 
in individuele gevallen een rechtstreeks rechtsmiddel bieden (bv. terugbetaling door de 
overheidsdienst bevelen, administratieve besluiten nietig verklaren of schadevergoeding 
toekennen). 

In dit verband dient te worden vermeld dat de rechtbank in eerste aanleg (d.w.z. Tribunalul 
Iași) indiener gelijk heeft gegeven met betrekking tot zijn klacht tegen de heffing van de 

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004 in zaak C-365/02, Marie Lindfors, punt 34.
2 Arrest van het Hof van Justitie van 17 juni 2003 in zaak C-383/01, De Danske Bilimportører tegen Skatteministeriet, Told-

og Skattestyrelsen, punt 34.
3 Beschikking van het Hof van 13 juli 2011 in zaak C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, 

Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan, Beschikking van het Hof van 8 april 2011 in zaak C-336/10, 
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac, 
Beschikking van het Hof van 8 april 2011, Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a județului Mureș (C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a județului Mureș, Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL (C-178/10) en Beschikking van 
het Hof van 8 april 2011, Aurora Elena Sfichi/Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș/Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11).
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milieubelasting1.

De Commissie zal het voorstel tot wijziging van de Roemeense wetgeving inzake de 
milieubelasting verder onderzoeken om erop toe te zien dat het in overeenstemming is met het 
EU-recht zoals dat wordt uitgelegd door het Hof van Justitie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 29 november 2013

Indiener verwijst naar noodverordening nr. 50/2008 van de regering (OUG nr. 50/2008) als 
zijnde de rechtsgrondslag van de milieuheffing die wordt toegepast op de registratie in 
Roemenië van een voertuig dat al geregistreerd is in het Verenigd Koninkrijk. 

Met betrekking tot OUG nr. 50/2008 heeft het Hof van Justitie geoordeeld2 dat artikel 110 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) aldus moet worden 
uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat een milieuheffing op de eerste 
registratie van motorvoertuigen in deze lidstaat invoert, indien deze belastingmaatregel zo is 
vastgesteld dat daardoor het in het verkeer brengen in die lidstaat van in andere lidstaten 
gekochte tweedehands voertuigen wordt ontmoedigd, zonder echter de aankoop op de 
binnenlandse markt van even oude tweedehands voertuigen met dezelfde slijtage te 
ontmoedigen.

Roemenië heeft daarop OUG nr. 50/2008 ingetrokken. Op grond van noodverordening 
nr. 9/2013 van de regering, die momenteel van kracht is, wordt de milieuheffing niet alleen 
toegepast op de eerste registratie in Roemenië van in andere lidstaten gekochte tweedehands 
voertuigen, maar ook op de aankoop op de binnenlandse markt van tweedehands voertuigen 
waarop geen van de eerder geldende registratiebelastingen zijn toegepast (ook wanneer een 
nationale rechter heeft bepaald dat een eerdere belasting moet worden terugbetaald of dat een 
voertuig moet worden geregistreerd zonder belastingheffing). 

Conclusie 

Aangezien Roemenië de door het Hof van Justitie in het arrest-Tatu geconstateerde 
onverenigbaarheid van de voertuigregistratiebelasting met artikel 110 VWEU, heeft 
weggenomen, kan de Commissie geen verdere actie ondernemen in het kader van deze 
kwestie. 

                                               
1

Zie de website van de Tribunalul Iași,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**geraadpleegd op 
9 juli 2012.

2
Arrest van het Hof van Justitie van 7 april 2011 in zaak C-402/09, Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul Finanțelor și 
Economiei.


