
CM\829549NL.doc PE448.736v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0235/2010, ingediend door Jean-Pierre Save (Franse nationaliteit), 
over de wettigheid van de door de Spaanse autoriteiten geheven belasting op 
pleziervaartuigen die onder de vlag van een andere lidstaat van de EU varen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft de Franse nationaliteit maar woont in Spanje. Hij vraagt zich af of het wettig is 
dat de Spaanse autoriteiten een belasting van 12% heffen over pleziervaartuigen die onder de 
vlag van een andere lidstaat van de EU varen. Hij is van mening dat de burgers van de 
lidstaten van de EU die in Spanje wonen en over een pleziervaartuig beschikken dat onder de 
vlag van hun land van herkomst vaart, gediscrimineerd worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

De indiener, een Franse staatsburger die woonachtig is in Spanje, beklaagt zich over een 
belasting van 12% (waarschijnlijk de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, hierna “IEDMT”) die door de Spaanse overheid wordt geheven op een 
pleziervaartuig dat hij uit een andere EU-lidstaat heeft meegenomen.

Op dit moment verhindert de EU-wetgeving lidstaten niet om een registratiebelasting1 op 

                                               
1 De term “registratiebelasting” wordt hier gebruikt in de zin van een belasting bij de registratie van 
vervoermiddelen, zodat deze in de betrokken lidstaat gebruikt kunnen worden. Dit is de betekenis die de term 
heeft in het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (COM(2005) 
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vervoermiddelen te heffen, zoals de IEDMT. Deze kwestie is niet geharmoniseerd. Dit 
betekent dat de lidstaten, mits zij zich houden aan enkele grondregels van de EU, het recht 
hebben een registratiebelasting te heffen op vervoermiddelen bij eerste ingebruikneming 
daarvan op hun grondgebied en dat zij het belastingpercentage kunnen vaststellen op het 
niveau dat hun goeddunkt1. Daarom worden deze belastingen in sommige lidstaten wèl 
(bijvoorbeeld Spanje) en in andere niet geheven. Bovendien zijn er grote verschillen in de 
opzet en hoogte van de belasting tussen lidstaten.

De rechten van de lidstaten worden evenwel beperkt door de bepalingen van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en het daarvan afgeleide EU-recht.

Op grond van artikel 110 VWEU mogen de lidstaten op producten die worden ingevoerd uit 
andere lidstaten geen hogere belastingen heffen dan die welke op gelijksoortige nationale 
producten worden geheven2. Uit de door de indiener verstrekte documentatie valt niet op te 
maken dat deze bepaling in dit geval is overtreden. Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen 
dat de IEDMT ook wordt geheven op pleziervaartuigen die onder Spaanse vlag varen en bij 
eerste registratie in Spanje eigendom zijn van Spaanse staatsburgers.

Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 beperkt het recht van lidstaten om 
verbruiksbelastingen te heffen op vervoermiddelen die tijdelijk (in beginsel voor minder dan 
zes maanden) uit een andere lidstaat worden ingevoerd. De door indiener verstrekte 
documenten doen echter niet vermoeden dat het in zijn geval om tijdelijke invoer gaat.

Conclusie

Het EU-recht zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie verhindert lidstaten niet een 
registratiebelasting zoals de IEDMT te heffen.

                                                                                                                                                  
261 def.), dat op 5 juli 2005 door de Commissie aan de Raad is voorgelegd en waarin de door Spanje geheven 
“Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte” als voorbeeld wordt genoemd van dit soort 
belastingen (zie bijlage II van dit voorstel voor een richtlijn).
1 Arrest van het Europese Hof van Justitie van 11 december 1990 in de zaak C-47/88 Commissie van de 
Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Denemarken, Jurisprudentie 1990, blz. I-04509, paragraaf 10.
2 In de zaak C-345/95 (arrest van 9 maart 1995, Nunes Tadeu) besteedt het Europese Hof aandacht aan de 
werking van artikel 90 van het Verdrag (nu artikel 110 VWEU) voor de in een lidstaat geheven 
registratiebelasting, onder meer op tweedehands auto’s die worden ingevoerd uit een andere lidstaat, en bepaalt 
het Hof:
“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 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.”


