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Betreft: Verzoekschrift 1149/2009, ingediend door Uwe Käser (Duitse nationaliteit), 
over vermeende onterechte invoerheffing in Spanje voor een uit een EU-
lidstaat geïmporteerde auto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de volgens hem onterechte invoerheffing die de Spaanse overheid 
heeft opgelegd voor een uit Groot-Brittannië ingevoerde auto. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement om juridisch advies. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener beklaagt zich over een heffing (de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, hierna aangeduid als IEDMT) door de Spaanse overheid op een door hem uit het 
Verenigd Koninkrijk meegenomen auto. 

In het huidige stadium van EU-wetgeving zijn lidstaten vrij een registratiebelasting1 zoals de 
                                               
1 De term "registratiebelasting" wordt hier gebruikt ter aanduiding van belastingen in verband met de 

registratie van vervoermiddelen, op basis waarvan deze vervoermiddelen in de betrokken lidstaat gebruikt 
mogen worden. Dit is de betekenis die aan de term toegekend wordt in het voorstel voor een richtlijn van de 
Raad betreffende de belasting van personenauto's (COM(2005) 261 def.), dat door de Commissie aan de 
Raad voorgelegd is op 5 juli 2005, en waarin verder de "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte" die in Spanje geheven wordt, genoemd wordt als voorbeeld van dit soort belastingen (zie 
Bijlage II van het voorstel). 
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IEDMT te heffen op transportmiddelen. Er is geen harmonisatie op dit vlak, wat betekent dat 
lidstaten, op voorwaarde dat zij een aantal EU-basisregels eerbiedigen, het recht hebben om 
op transportmiddelen een registratiebelasting te heffen bij gelegenheid van het eerste gebruik 
van het vervoermiddel op hun grondgebied, en het tarief naar eigen goeddunken vast te 
stellen1. Dat verklaart dat deze heffingen in sommige lidstaten, zoals Spanje, wel en in andere, 
onder andere het VK, niet opgelegd worden, en ook dat er tussen de lidstaten waar de 
belasting geheven wordt aanzienlijke verschillen bestaan met betrekking tot opbouw en 
tarieven.  

De rechten die lidstaten in dit verband hebben, worden echter beperkt door het bepaalde in 
zowel het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) als in afgeleide 
communautaire wetgeving. In de eerste plaats mogen lidstaten krachtens artikel 110 VWEU, 
op producten die uit andere lidstaten ingevoerd zijn geen hogere belasting heffen dan op 
soortgelijke, concurrerende binnenlandse producten2. 

Uit de door indiener aangeleverde documentatie blijkt op geen enkele manier dat in de 
voorliggende zaak inbreuk is gemaakt op deze bepaling. 

In de tweede plaats wordt in Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 het recht 
van lidstaten verbruiksbelasting te heffen op transportmiddelen die tijdelijk ingevoerd worden 
(in beginsel voor minder dan zes maanden) van de ene lidstaat in de andere, beperkt. Uit de 
door indiener overgelegde documenten blijkt echter niet dat er in deze zaak sprake is van 
tijdelijke invoer. 

De EU-wetgeving als uitgelegd door het Hof van Justitie verbiedt lidstaten niet een 
registratiebelasting als de IEDMT te heffen. 

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

Gemeenschappen/Koninkrijk Denemarken, Jurispr. 1990, blz. I-04509, punt 10.
2 In zaak C-345/95 (arrest van 9 maart 1995, « Nunes Tadeu ») heeft het Europees Hof zich beziggehouden 

met het effect van artikel 90 van het Verdrag (tegenwoordig artikel 110 VWEU) op een in een lidstaat 
geheven registratiebelasting op, onder andere, uit andere lidstaten geïmporteerde tweedehandsauto's, en 
verklaard dat: 
“1. Een voertuigbelasting die zonder onderscheid van toepassing is op voertuigen die zijn geassembleerd of 

gefabriceerd in de Lid-Staat waar zij wordt geheven, en op zowel nieuwe als gebruikte ingevoerde 
voertuigen, kan niet worden aangemerkt als een douanerecht of een heffing van gelijke werking (...) 
2. De heffing door een Lid-Staat van een belasting op uit een andere Lid-Staat afkomstige gebruikte 
voertuigen is in strijd met artikel 95 (nu: artikel 90) van het Verdrag, wanneer het bedrag van de belasting, 
dat is berekend zonder rekening te houden met de werkelijke waardevermindering van het voertuig, hoger 
is  dan het bedrag van de restantbelasting dat is  begrepen in de waarde van vergelijkbare gebruikte 
motorvoertuigen die reeds op het nationale grondgebied zijn geregistreerd, en die niet meer worden belast 
wanneer zij als gebruikte voertuigen worden doorverkocht, aangezien zij op het tijdstip van deze registratie 
zijn belast”.


