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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1717/2008, ingediend door Ion Garboan (Roemeense 
nationaliteit), over de registratiebelasting op voertuigen gekocht in andere EU-
lidstaten

Verzoekschrift 1776/2008, ingediend door Paula Sandu-Stillert (Duitse 
nationaliteit), over vermeende schending van het vrije verkeer van goederen 
door de Roemeense staat

1. Samenvatting van verzoekschrift 1717/2008

Indiener protesteert tegen de excessieve belasting die door de Roemeense autoriteiten wordt 
geheven voor de registratie van in andere EU-lidstaten gekochte voertuigen. Indiener, die een 
auto in België heeft gekocht, geeft aan dat de belasting ongeveer 35% van de koopprijs 
bedraagt.

Samenvatting van verzoekschrift 1776/2008

Indienster meldt dat in Roemenië sinds 15 december 2008 een extra heffing van kracht is voor 
motorvoertuigen die ouder zijn dan 8 jaar en uit een EU-lidstaat worden ingevoerd. De hoogte 
van de heffing is afhankelijk van de dagwaarde van het voertuig. Deze maatregel was volgens 
indienster niet van tevoren aangekondigd. Zelfs vóór 15 december 2008 ingevoerde 
voertuigen konden niet meer onder de oude regeling worden ingeschreven daar de bevoegde 
instantie, de RAR, al vanaf 9 december 2008 geen aanvragen meer aanvaardde. Indienster is 
van opvatting dat de handelwijze van de Roemeense staat in strijd is met het vrije verkeer van 
goederen op de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1717/2008: ontvankelijk verklaard op 27 maart 2009.
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Verzoekschrift 1776/2008: ontvankelijk verklaard op 3 april 2009.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

De verzoekschriften

Indieners protesteren tegen de excessieve belasting die door de Roemeense autoriteiten wordt 
geheven op gebruikte motorvoertuigen die uit andere lidstaten worden ingevoerd. Deze 
belasting is verhoogd op basis van noodverordening nr. 7/2009 (OG nr. 103, 19.2.2009). In 
bepaalde gevallen bedraagt de belasting 35% of zelfs 100% van de koopprijs van de auto.
Bovendien is vermeld dat de nationale autoriteiten vanaf 9 december 2008 geen aanvragen 
meer hebben aanvaard voor de registratie van auto's en derhalve de betaling van de 
vervuilingsheffing onder de oude regeling.

Opmerkingen van de Commissie over de verzoekschriften

Allereerst bestaat er op het niveau van de Europese Unie geen harmonisatie op het gebied van 
belastingen betreffende personenauto's. De lidstaten staat het dan ook vrij om dergelijke 
belastingen te heffen en eenzijdig de hoogte en de berekeningsmethoden te bepalen. Het Hof 
van Justitie heeft in de zaak Commissie/Denemarken bepaald dat op grond van artikel 90 van 
het EG-Verdrag niet kan worden opgekomen tegen buitensporig hoge belastingtarieven en dat 
de lidstaten belastingtarieven mogen vaststellen die zij passend achten1. Volgens het Hof 
kunnen zelfs extreem hoge belastingtarieven niet in strijd met het Gemeenschapsrecht worden 
geacht, op voorwaarde dat deze in gelijke mate worden geheven over nationale producten en 
producten die zijn ingevoerd vanuit andere lidstaten.

Met name met betrekking tot de belasting op gebruikte motorvoertuigen blijkt uit de vaste 
rechtspraak van het Hof van Justitie dat artikel 90 van het EG-Verdrag niet wordt nageleefd 
als een belastingbedrag op een gebruikt motorvoertuig dat afkomstig is uit een andere lidstaat 
hoger is dan de restbelasting die is vervat in de waarde van een vergelijkbaar motorvoertuig 
dat reeds op het nationale grondgebied is geregistreerd als nieuw2. Volgens het Hof kan de in 
artikel 90 van het EG-Verdrag verboden discriminatie worden voorkomen, als rekening wordt 
gehouden met de werkelijke waardevermindering van het ingevoerde voertuig door het 
belastingbedrag dienovereenkomstig te verlagen3.

De Commissie heeft de Roemeense regels betreffende de vervuilingsheffing voor auto's, zoals 
gewijzigd door noodverordening nr. 7/2009 (OG nr. 103, 19.2.2009), nauwkeurig bekeken in 
het licht van artikel 90 van het EG-verdrag en is tot de conclusie gekomen dat deze regels niet 
in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling van nationale producten en 
producten afkomstig uit andere lidstaten. Dientengevolge heeft de Commissie op 25 juni 2009 
een inbreukprocedure tegen Roemenië ingeleid door het land een ingebrekestelling te sturen 
waarin zij aangeeft dat de nationale wetgeving niet in overeenstemming is met het 
                                               
1 Arrest van het Hof van 11 december 1990, zaak C-47/88, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Denemarken, Jurispr.

1990, blz. I-04509, punt 10.
2 Arrest van het Hof van 22 februari 2001, zaak C-393/98, Ministero Publico en Gomes Valente/Fazenda Publica, Jurispr. 2001, blz. I-

01327.
3 Arrest van het Hof van 9 maart 1995, zaak C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público/Américo João Nunes Tadeu, Jurispr. 1995, 

blz. I-00479, punt 17.
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Gemeenschapsrecht.

De Commissie heeft een groot aantal klachten over dit onderwerp ontvangen en heeft beloofd 
de betrokkenen op de hoogte te brengen van de resultaten van haar onderzoek naar de 
Roemeense wetgeving. Hiertoe heeft de Commissie, na de inbreukprocedure te hebben 
ingeleid, een persbericht gepubliceerd (IP/09/1012).

Het feit dat aanvragen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe belastingtarieven niet meer 
onder de oude regeling zijn aanvaard is een nationale aangelegenheid. Belastingbetalers wier 
aanvragen niet door de belastingautoriteiten zijn aanvaard onder de op dat moment geldende 
regels voor de vervuilingsheffing kunnen bij de nationale administratieve of gerechtelijke 
instanties een klacht indienen wegens wanbestuur.

Conclusie

De Commissie is op de hoogte van de inbreuk op het Gemeenschapsrecht en heeft een 
procedure ingeleid vanwege de onverenigbaarheid van de Roemeense wetgeving op het 
gebied van belasting op personenauto's met het Gemeenschapsrecht.

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

Naar aanleiding van de op 25 juni 2009 tegen Roemenië ingeleide inbreukprocedure hebben 
de Roemeense autoriteiten op 28 september 2009 geantwoord. 

Voorts hebben de Roemeense autoriteiten op 12 januari 2010 noodverordening 117/2009 van 
de regering aan de Commissie voorgelegd. In deze verordening wordt de krachtens 
noodverordening 218/2008 aan bepaalde auto's verleende vrijstelling afgeschaft waardoor de 
belastingregeling krachtens noodverordening 50/2008 opnieuw wordt ingevoerd. Bijgevolg is 
de aanleiding voor de inbreukprocedure verdwenen en werd de zaak gesloten. 

De Commissie heeft een groot aantal klachten over dit onderwerp ontvangen en heeft beloofd 
de betrokkenen op de hoogte te brengen van de resultaten van haar onderzoek. Hiertoe heeft 
de Commissie, na de inbreukprocedure te hebben ingeleid, een persbericht gepubliceerd 
(IP/09/1012). De burgers werden ingelicht over de sluiting van de zaak via een bericht in het 
Publicatieblad (PB C 29 van 5.2.2010).

Ten slotte is het een nationale aangelegenheid dat aanvragen om gebruikte wagens te 
registreren onder de oude regeling vóór de inwerkingtreding van de verhoogde 
belastingtarieven niet zijn aanvaard. Belastingbetalers wier aanvragen niet door de 
belastingautoriteiten zijn aanvaard kunnen bij de nationale administratieve of gerechtelijke 
instanties een klacht indienen wegens wanbestuur. 

De Roemeense  regelgeving inzake vervuilingsheffing voor auto's lijkt thans in 
overeenstemming met het EU-recht.


