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motorrijtuigenbelasting in Ierland (VRT)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de belasting van 36 % die krachtens de Ierse wet op de 
Rijksbegroting uit 1992 wordt opgelegd voor motorvoertuigen die in Ierland worden 
ingevoerd. Indiener is van mening dat deze belasting het vrije verkeer van goederen 
belemmert en daarmee de algemene beginselen van de EU schendt. Indiener wijst tevens op 
het feit dat het niet betalen van de betreffende belasting tot beslaglegging op het voertuig en 
een boete van 10 % van het belastingbedrag leidt. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
dan ook na te gaan of deze situatie wettig is krachtens het EU-recht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Opmerkingen van de Commissie

Volgens de EU-wetgeving zoals deze nu is, hebben de lidstaten een brede bevoegdheid op het 
gebied van de instandhouding of invoering van belastingen op auto’s. Belastingen zoals de 
"Vehicle Registration Tax (VRT)", de motorrijtuigenbelasting in Ierland, bestaan in diverse 
lidstaten. Volgens het Hof van Justitie vormen dergelijke belastingen geen douanerechten, 
maar dienen zij te worden getoetst aan artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking 
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van de Europese Unie (VWEU) (voorheen artikel 90 VEG).

Registratiebelastingen zoals de VRT mogen worden toegepast voor goederen afkomstig uit 
andere lidstaten, mits zij voldoen aan de voorwaarden in artikel 110 VWEU. Het Europees 
Hof van Justitie heeft herhaaldelijk uitgesproken dat de lidstaten belastingen mogen heffen bij 
de eerste registratie op hun nationaal grondgebied van voertuigen die in andere lidstaten zijn 
geproduceerd of verkocht, mits deze belastingen niet discriminerend zijn voor uit andere 
lidstaten herkomstige voertuigen.

Voorts heeft het Hof gesteld dat het hanteren van een registratiebelasting op 
tweedehandsvoertuigen uit een andere lidstaat in strijd is met het eerste lid van artikel 110 van 
het Verdrag wanneer het bedrag van de belasting hoger is dan de restbelasting die is 
opgenomen in de waarde van soortgelijke gebruikte voertuigen die reeds binnen de 
landsgrenzen geregistreerd zijn.

In het geval van Ierland vormen bepaalde aspecten van de VRT-belasting onderdeel van een 
inbreukprocedure die de Commissie heeft ingeleid.

De beslissing over voor welke auto's nationale belasting moet worden betaald is in het 
algemeen gekoppeld aan de voertuigregistratie. In een mededeling1 van 15 mei 1996 merkte 
de Commissie op dat het personen niet toegestaan kan worden hun voertuig in de lidstaat van 
hun keuze te laten registreren aangezien dit zou betekenen dat alle voertuigen in de lidstaat 
met de laagste belastingtarieven geregistreerd zouden worden. Dit standpunt is door het Hof 
bevestigd in zaak C-451/99, Cura Anlagen.

Hoewel de Commissie voortdurend heeft getracht de aanhoudende vormen van belasting die 
het vrije verkeer van personenwagens in de interne markt belemmeren op te heffen, zijn haar 
voorstellen op dit gebied vanwege onvoldoende ondersteuning door de lidstaten tot nu toe nog 
niet aangenomen. In 2005 bijvoorbeeld diende de Commissie een voorstel voor een richtlijn 
in (COM(2005)261) die onder andere voorziet in de geleidelijke afschaffing van de 
registratiebelasting voor personenwagens in een overgangsperiode van vijf tot tien jaar 
gecombineerd met een restitutiesysteem voor registratiebelastingen dat moet worden 
toegepast op personenauto’s die in een lidstaat zijn geregistreerd en vervolgens worden 
uitgevoerd of definitief naar een andere lidstaat worden overgebracht.

Conclusie

Bepaalde aspecten van de Ierse motorrijtuigenbelasting maken thans onderdeel uit van een 
inbreukprocedure die de Commissie heeft ingeleid.

                                               
1  PB C 143/4 van 15 mei 1996.


