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Betreft: Verzoekschrift 1786/2009, ingediend door Şerban Rareş (Roemeense 
nationaliteit), over excessieve belasting op auto's met een eerste registratie in 
Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat de belasting die wordt geheven op auto's met een eerste registratie in 
Roemenië, incorrect is. Indiener zou zijn verzocht om 450 euro te betalen voor een Dacia 
Logan die is vervaardigd in Roemenië, maar is gekocht in Duitsland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Meteen dient al te worden opgemerkt dat op het gebied van belasting op personenwagens op 
Europees niveau geen harmonisatie bestaat. Dit houdt in dat lidstaten dergelijke belastingen 
mogen heffen en eenzijdig de hoogte en de berekeningsmethode mogen bepalen. 

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie zijn registratiebelastingen of 
belastingen op verontreiniging, zoals de verontreinigingsbelasting 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 wegens ontstaansfeiten, i.e. bij 
de eerste registratie van het voertuig op het grondgebied van die staat1. Zij moeten dus 

                                               
1 Arrest van het Hof van 17 juni 2003 in zaak C-383/01 De Danske Bilimportører / Skatteministeriet, Told- og 
Skattestyrelsen ECR 2003, blz. I-06065, punt 34. 
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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 1  (VWEU) te worden getoetst, i.e. zij mogen niet discriminerend zijn ten 
opzichte van goederen uit andere lidstaten. 

Met name in de zaak Commissie/Denemarken heeft het Hof duidelijk gemaakt dat op grond 
van artikel 110 van het VWEU niet kan worden opgetreden tegen het extreem hoge 
belastingniveau dat de lidstaten eventueel voor bepaalde producten vaststellen2. Volgens het 
Hof is een extreem hoog belastingniveau niet in strijd met EU-wetgeving mits het eveneens 
op gelijksoortige nationale producten en op producten van de overige lidstaten worden 
geheven (artikel 110 VWEU). In de Roemeense wetgeving is in dit verband geen sprake van 
inbreuk.

Het kan gebeuren dat, als gevolg van een verandering van woonplaats, op dezelfde auto 
belasting wordt geheven in verschillende lidstaten. In aanmerking nemend dat er voor 
dergelijke aangelegenheden geen gemeenschappelijke wetgeving bestaat, is ook hier de 
dubbele heffing van autoregistratie- of verontreinigingsbelastingen op motorvoertuigen als 
zodanig niet in strijd met de EU-wetgeving3.

Vooralsnog is de Roemeense wetgeving inzake verontreinigingsbelasting voor auto's niet 
strijdig met artikel 110 van het VWEU.

                                               
1 Geconsolideerde versie (PB C 115 van 9.5.2008). Oorspronkelijk artikel 90 van het EG-Verdrag.
2 Arrest van het Hof van 11 december 1990 in Zaak C-47/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk 
Denemarken EG-Verdrag 1990, blz. 1-04509, punt 10.
3 Arrest van het Hof van 15 juli 2004 in Zaak C-365/02 Marie Lindfors, EG-Verdrag [2004], blz. I-07183.


