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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in 2008 naar Malta verhuisd en nam zijn auto, die hij al 13 jaar bezat, mee. De 
belastingen die daarbij werden opgelegd voor zijn auto bedroegen meer dan 13 000 euro.

De regering van Malta heeft de kwestie van belastingen op voertuigen die na februari 2009 
zijn ingevoerd inmiddels opgelost, maar de situatie met betrekking tot voertuigen die zijn 
ingevoerd tussen de datum van de toetreding van Malta tot de EU, 1 mei 2004, en februari 
2009 blijft onduidelijk.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

De EU-wetgeving met betrekking tot belastingen op voertuigen is buitengewoon ingewikkeld 
en sluit niet aan bij de behoeften van de interne markt. Ze kan evenwel alleen worden 
gewijzigd indien alle lidstaten daarmee instemmen en in de praktijk is er weinig dat de 
Commissie kan doen om hier op korte termijn iets aan te doen. Er zij op gewezen dat de 
Commissie herhaaldelijk geprobeerd heeft oplossingen te vinden voor de bestaande 
belastingproblemen die het vrije verkeer van personenvoertuigen binnen de interne markt 
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bemoeilijken1, maar dat de desbetreffende voorstellen van de Commissie het tot nu toe niet 
hebben 'gehaald' ten gevolge van onvoldoende steun van de kant van de lidstaten.

Hiermee rekening houdend staat het de lidstaten onverminderd vrij binnenlandse belastingen 
toe te passen op motorvoertuigen op het moment van de eerste registratie daarvan op hun 
grondgebied, en een groot aantal lidstaten doet dit in de praktijk ook. Hierbij moeten zij zich 
evenwel houden aan de EU-wetgeving en in het bijzonder aan artikel 110 VWEU, dat hogere 
binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op 
gelijksoortige nationale producten worden geheven, verbiedt.

Als 'hoedster' van de Verdragen is het de taak van de Commissie erop toe te zien dat de 
nationale wetgevingen stroken met het EU-recht. Dit betekent dat de Commissie alleen 
bevoegd is om maatregelen te nemen met betrekking tot vigerende wetgeving. Wat Malta 
aangaat, was de Commissie inderdaad een inbreukprocedure begonnen tegen het vorige 
systeem van voertuigregistratiebelasting. Dat systeem is naar aanleiding hiervan in 2009 
gewijzigd. Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige, gewijzigde Maltese wetgeving wat dit 
aspect betreft niet strookt met het EU-recht.

Los van het optreden van de Commissie evenwel is het aan elke afzonderlijke burger om zijn 
rechten uit hoofde van het EU-recht te beschermen. De burger zelf moet de nodige stappen 
ondernemen om deze rechten op nationaal niveau op te eisen, indien nodig door middel van 
het starten van een administratieve of gerechtelijke procedure tegen de belastingmaatregel 
waarvan hij vindt dat hij niet met het EU-recht strookt, en om terugbetaling te vragen. 
Derhalve was het aan indiener om dergelijke procedures te starten tegen een 
belastingmaatregel die stoelt op de wetgeving van vóór 2009 en om de Maltese autoriteiten 
om terugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen te vragen.

De terugbetaling van dergelijk ten onrechte betaalde belastingen valt niet onder de 
bevoegdheid van de Commissie. De jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie bepaalt 
dat het, bij ontstentenis van EU-regels betreffende de terugbetaling van ten onrechte 
opgelegde nationale heffingen, aan de rechtsstelsels van de afzonderlijke lidstaten is de 
bevoegde rechtbanken en tribunalen aan te wijzen en gedetailleerde procedurele regels vast te 
stellen voor maatregelen gericht op het vrijwaren van de rechten van individuen uit hoofde 
van het EU-recht, op voorwaarde dat, één, dergelijke regels niet minder gunstig zijn dan die 
welke gelden voor vergelijkbare binnenlandse maatregelen (het beginsel van equivalentie), 
en, twee, dat deze regels de uitoefening van de rechten die het EU-recht toekent niet 
onmogelijk of buitensporig moeilijk maakt (het beginsel van doeltreffendheid).

Wat het laatste beginsel betreft, heeft het Hof bepaald dat het, in het belang van de 
rechtszekerheid, die zowel de belastingbetaler, als de administratie beschermt, met het EU-
recht verenigbaar is redelijke termijnen vast te stellen voor het aanhangig maken van 
procedures. Dergelijke termijnen maken de uitoefening van de rechten die het EU-recht 
toekent niet onmogelijk of buitensporig moeilijk.

Conclusie

                                               
1 Zie bijvoorbeeld de recente Mededeling "Versterking van de eengemaakte markt door het wegwerken van 
grensoverschrijdende fiscale obstakels voor personenauto's" van 14 december 2012 (COM(2012) 756 final).
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In het onderhavige geval was het aan indiener om tijdig bezwaar aan te tekenen tegen een 
belastingmaatregel waarvan hij vindt dat hij niet strookt met de EU-wetgeving, en om 
terugbetaling te vragen van ten onrechte betaalde belastingen. Hierbij had indiener de 
desbetreffende procedurele regels van het binnenlandse (in dit geval: Maltese) recht in acht 
moeten nemen. Niets wijst er in dit geval op dat de Maltese regels voor de terugbetaling van 
ten onrechte betaalde belastingen minder gunstig zijn dan die welke voor gelijksoortige 
binnenlandse maatregelen gelden of dat zij de uitoefening van de rechten die het EU-recht 
toekent onmogelijk of buitensporig moeilijk maken. Er is hier derhalve geen sprake van een 
inbreuk op het EU-recht indien indiener niet tijdig (zoals bedoeld in de Maltese binnenlandse 
wetgeving) een claim heeft ingediend.


