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Betreft: Verzoekschrift 0106/2005, ingediend door Thomas Daub (Duitse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die samen met zijn echtgenote sinds september 2003 in Hongarije woont, klaagt 
erover dat de Hongaarse overheid hem de 7 weken geleden aangevraagde verblijfsvergunning 
niet verstrekt. Hij geeft daarbij aan dat zijn Roemeense collega’s van Hongaarse afkomst hun 
verblijfsvergunning binnen 2 weken ontvingen. Hij beweert dat dit discriminatie is, en maakt 
ook bezwaar tegen het feit dat de Hongaarse overheid van hem eist dat hij een 
registratiebelasting van 7400 euro betaalt voor het door hem meegebrachte voertuig.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006.

Wettelijk kader

1. De vertraging bij de uitgifte van een verblijfsvergunning

Krachtens het huidige toepasselijke Gemeenschapsrecht, in het bijzonder artikel 5 van 
Richtlijn 64/221/EG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor 
vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de 
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volksgezondheid1, dient een beslissing om een eerste verblijfsvergunning te geven of te 
weigeren zo spoedig mogelijk te worden genomen en in ieder geval niet later dan zes 
maanden vanaf de aanvraagdatum van de vergunning.

Hieruit volgt dat de vertraging van zeven weken niet in strijd is met het Gemeenschapsrecht.

In de meeste lidstaten is het zo dat de nationale autoriteiten veel meer tijd nodig hebben voor 
de behandeling van de aanvraag van verblijfsvergunningen van ingezetenen van derde landen 
dan die van EU-burgers, terwijl dit in Hongarije juist omgekeerd lijkt te zijn. Volgens de 
informatie van de Commissie variëren de vertragingen in de uitgifte van 
verblijfsvergunningen sterk, afhankelijk van de betrokken gemeenten.

Met betrekking tot het functioneren van nationale bestuurlijke autoriteiten dient echter te 
worden opgemerkt dat de organisatie daarvan krachtens het subsidiariteitsbeginsel onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten valt.

In dit verband moet worden opgemerkt dat op grond van Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden2, die onder andere de bovenstaande Richtlijn 64/221/EG zal vervangen, de 
burgers van de Unie geen verblijfsvergunning meer nodig zullen hebben in de lidstaat waar ze 
verblijven. Een eenvoudige registratie bij de bevoegde autoriteiten zal volstaan en zelfs dit zal 
alleen verplicht zijn als het door de gastlidstaat noodzakelijk wordt geacht. Het 
registratiebewijs zal op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of paspoort en na bewijs van 
naleving van de verblijfsvoorwaarden direct worden afgegeven. Lidstaten moeten deze 
richtlijn uiterlijk per 30 april 2006 in de nationale wetgeving hebben omgezet. Deze stappen 
ter verlichting van de bureaucratische last zijn in overeenstemming met de maatregelen die 
bepaalde lidstaten reeds hebben genomen om de verplichte verblijfsvergunning af te schaffen.

2. Het opleggen van een registratiebelasting

2.1. De Hongaarse toepasselijke wetgeving

Door middel van Wet CX 2003, nadien per 1 januari 2005 gewijzigd, heeft Hongarije een 
registratiebelasting voor motorvoertuigen ingevoerd. De belasting is verschuldigd bij de eerste 
ingebruikname van een voertuig op de Hongaarse wegen na verkoop van het voertuig onder 
de BTW-wet, na intracommunautaire aankoop, invoer en transformatie. De belasting is in het 
bijzonder ook verschuldigd als een tweedehands auto die uit een andere lidstaat is ingevoerd, 
in het Hongaarse verkeer in gebruik wordt genomen. De Hongaarse registratiebelasting wordt, 
op basis van de bovengenoemde wet, vastgesteld op een vast bedrag, afhankelijk van het 
motorvermogen, het brandstofverbruik en de emissiewaarden. Het belastingbedrag hangt 
echter niet af van het feit of de geregistreerde auto nieuw is of tweedehands.

                                               
1  PB L 850 van 4.4.1964, blz. 64.
2  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
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2.2. Opmerkingen van de Commissie

Gezien het ontbreken van harmonisatie op het niveau van de Gemeenschap staat het lidstaten 
vrij registratiebelastingen te heffen, mits ze het primaire en secundaire Gemeenschapsrecht 
eerbiedigen1. Met betrekking tot primaire wetgeving zijn zij verplicht artikel 90 van het EG-
Verdrag na te leven; dit verbiedt lidstaten een hogere directe of indirecte binnenlandse 
belasting te heffen op producten uit andere lidstaten dan de belasting die direct of indirect op 
vergelijkbare binnenlandse producten wordt geheven. Dit fundamentele beginsel van het 
Gemeenschapsrecht is van essentieel belang op het gebied van motorvoertuigenbelasting, 
aangezien vaak op basis hiervan de compatibiliteit van een registratiebelasting met het 
Gemeenschapsrecht wordt beoordeeld.

De Commissie is een onderzoek gestart naar de Hongaarse registratiebelasting met betrekking 
tot verschillende aspecten. De belangrijkste punten waarop de compatibiliteit kan worden 
betwist, betreffen de schending van artikel 90, aangezien de Hongaarse belasting een 
binnenlandse belasting lijkt te zijn die een onderscheid maakt tussen ingevoerde auto’s die in 
het Hongaarse verkeer worden gebracht en binnenlandse auto’s.

Het is vermeldenswaardig dat volgens een jurisprudentie het ontbreken van een 'binnenlandse 
auto-industrie een lidstaat niet belet artikel 90 toe te passen, aangezien het begrip 
vergelijkbaar binnenlands product' ook een product kan zijn dat binnenlands werd op het 
moment dat het werd ingevoerd en op de binnenlandse markt werd gebracht (Commissie vs. 
Denemarken, C-47/88).

Bovendien stelt de jurisprudentie van het Hof dat een lidstaat die registratiebelasting op 
motorvoertuigen toepast, de werkelijke waarde van het voertuig op het moment van registratie 
in aanmerking moet nemen om artikel 90 na te leven. Het Hof oordeelde bijgevolg dat het "in 
strijd is met artikel 95 EEG-Verdrag (thans artikel 90), wanneer het bedrag van de belasting 
op gebruikte motorvoertuigen, 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" (Nunes Tadeu, C-345/93, paragraaf 20; Commissie vs. 
Denemarken, C-47/88, par. 22 en Commissie vs. Republiek Griekenland, C-375/95).

De registratiebelasting die op een nieuwe auto wordt toegepast, vertegenwoordigt namelijk 
een percentage van de waarde ervan die, na verloop van tijd, vermindert in verhouding met 
het waardeverlies van de auto. Als gevolg hiervan is in de waarde van gebruikte auto’s altijd 
het bedrag aan registratiebelasting begrepen dat is afgenomen door de slijtage van het 
voertuig. Hieruit valt af te leiden dat als geen rekening wordt gehouden met het werkelijke 
waardeverlies van een gebruikt motorvoertuig, de belasting die op een buitenlandse 
tweedehands auto wordt geheven – en die in Hongarije in gebruik wordt genomen – altijd 
                                               
1 Zie Richtlijn 83/182/EEG (PB L 105 van 23.4.1983) betreffende de belastingvrijstellingen 
bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap en Richtlijn 
83/183/EEG (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 64) betreffende de belastingvrijstellingen bij de 
definitieve invoer uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren.
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hoger zal zijn dan de restantbelasting die is begrepen in een tweedehands auto van hetzelfde 
model, motorvermogen, brandstofverbruik en dezelfde emissiewaarden die al op de 
Hongaarse markt bestond en die in Hongarije als nieuw was geregistreerd.

Indien derhalve een tweedehands auto uit een andere lidstaat wordt geregistreerd, leidt het feit 
dat geen rekening wordt gehouden met het werkelijke waardeverlies en dat de 
registratiebelasting niet proportioneel is verminderd, tot de conclusie dat de 
registratiebelasting die zo wordt toegepast neerkomt op een binnenlandse belasting die een 
onderscheid maakt tussen buitenlandse producten en vergelijkbare binnenlandse producten.
De Commissie is van mening dat de Hongaarse wetgeving door toepassing van een 
registratiebelasting op nieuwe auto’s die gelijk is aan het bedrag dat op gebruikte auto’s wordt 
toegepast, in strijd is met artikel 90 van het EG-Verdrag.

2.3. Conclusies

De Commissie heeft besloten een schriftelijke aanmaning naar Hongarije te sturen. De 
goedkeuring van deze stap is openbaar gemaakt door middel van persmededeling IP/05/1279, 
die samen met het antwoord op dit verzoekschrift op 14 oktober 2005 is gepubliceerd. Er 
dient echter aan te worden herinnerd dat eventuele maatregelen door de Commissie in dezen 
geen juridische bescherming van particuliere personen garanderen. Het is daarom in het 
belang van indiener dat hij zijn zaak aan de nationale autoriteiten voorlegt om te garanderen 
dat zijn individuele rechten worden gewaarborgd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

De kwestie van de verblijfsvergunning is behandeld in het vorige antwoord van de Commissie 
van 3 februari 2006, dat aan het Parlement is gestuurd. Daarom wordt in deze vervolgbrief 
alleen ingegaan op de Hongaarse registratiebelasting.

EG-wetgeving

Er bestaat geen harmonisatie op EU-niveau van registratiebelasting voor auto’s. Dit wil 
zeggen dat de lidstaten deze belastingen mogen heffen als ze dat willen en dat ze zelf het 
bedrag en de berekeningswijze mogen bepalen. Bijgevolg mogen lidstaten een 
autoregistratiebelasting heffen en de hoogte naar eigen goeddunken vaststellen (in 
Denemarken bedraagt een soortgelijke belasting bijvoorbeeld 180% van de waarde van het 
voertuig).

Deze belasting dient echter in overeenstemming te zijn met het EG-Verdrag en in het 
bijzonder met artikel 90 van het EG-Verdrag.

Hongarije mag dus een registratiebelasting heffen op auto's die voor het eerst worden 
geregistreerd op het grondgebied, zelfs wanneer voor die auto's in een andere lidstaat reeds 
registratiebelasting werd betaald, mits die belasting in overeenstemming is met artikel 90 van 
het EG-Verdrag.

Achtergrond met betrekking tot het opleggen van een registratiebelasting in Hongarije
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Via de wet CX van 2003 (de "Wet") voerde Hongarije een registratiebelasting in.

De Commissie oordeelde dat de Wet inbreuk pleegde op artikel 90 van het Verdrag en leidde 
een inbreukprocedure (2005/4256) tegen Hongarije in. In dit verband stuurde de Commissie 
Hongarije op 18 oktober 2005 een aanmaningsbrief.

Met ingang van 1 januari 2006 heeft Hongarije zijn registratiebelastingwetgeving gewijzigd.
Met deze wijziging is een vaste waardeverminderingstabel ingevoerd, gebaseerd op de leeftijd 
van het voertuig.

Op 4 juli 2006 stuurde de Commissie een bijkomende schriftelijke aanmaning naar de 
Hongaarse autoriteiten waarin ze bezwaar maakte tegen de waardeverminderingsschaal. De 
Commissie was van mening dat die nog altijd in strijd was met artikel 90 van het EG-Verdrag.
De Commissie stelde dat vaste waardevermindering in de meeste gevallen te langzaam schijnt 
te zijn om te dienen als maatstaf voor de feitelijke waardevermindering van gebruikte auto’s 
op het moment van registratie, hetgeen wordt geëist door de rechtspraak van het Europese Hof 
van Justitie.

Op 5 oktober 2006 deed het Hof uitspraak inzake de Hongaarse registratiebelasting in de 
context van twee prejudiciële vragen in zaken die aanhangig waren gemaakt bij het Hof tegen 
de wetgeving zoals die gold voor de wijzigingen van 2006.

Als gevolg van het Nádasdi-arrest, nam het Hongaarse parlement Wet CXXX van 2007 
inzake terugbetaling van de registratiebelasting aan.

Recente ontwikkelingen in Hongaarse wetgeving en de actuele situatie

Wijzigingen sinds 5 februari 2007

Hongarije paste zijn wetgeving op het gebied van registratiebelasting aan door goedkeuring 
van Wet CXXXI van 2006, die van kracht werd op 5 februari 2007.

De versie van de waardeverminderingsschaal die op dit moment van kracht is, is de versie die 
met deze wijziging werd ingevoerd.

Arrest van het Hof (Commissie v Helleense Republiek, 20 september 2007)

Naar aanleiding van een procedure wegens het niet nakomen van verplichtingen, deed het 
Hof op 20 september 2007 uitspraak over de Griekse registratiebelasting.

Als objectieve criteria waarop de waardeverminderingsschaal gebaseerd mag zijn, noemde het 
Hof de leeftijd van het voertuig, maar ook het aantal gereden kilometers, de algemene staat 
van onderhoud, het soort motor, het merk en het model.

Beroepsprocedure van 1 april 2008
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De ministeries van Economische zaken, Vervoer en Financiën hebben gezamenlijk decreet 
13/2008 afgekondigd, van kracht per 1 april 2008, inzake de kosten van de individuele 
aanslag van de registratiebelasting en andere procedurele regels (het "Decreet"). De 
beroepsprocedure was geïntegreerd in een nieuw gedeelte van de wet, getiteld 
belastingheffing volgens specifieke regels.

Volgens het Decreet heeft de eigenaar van een voertuig het recht om, na vooruitbetaling van 
45 000 HUF (ca. 180 euro), bezwaar aan te tekenen tegen de individuele belastingaanslag van 
de douaneautoriteiten en een diepgaand onderzoek door deskundigen aan te vragen naar de 
waarde van de geïmporteerde auto op basis van niet in de Wet vermelde criteria (aantal 
kilometers, de technische en algemene staat van het voertuig en een vergelijking van de 
waarde van de geïmporteerde tweedehands auto met de waarde van een vergelijkbare 
referentieauto).

Hongarije heeft slechts één autoriteit de exclusieve bevoegdheid gegeven om claims met 
betrekking tot individuele belastingaanslagen te behandelen in Békéscsaba, een afgelegen 
stadje dichtbij de Roemeense grens, op 200 km van Boedapest.

Bij brief van 22 april 2008 heeft de Commissie Hongarije om informatie verzocht over deze 
twee aspecten (de criteria voor waardevermindering en de beroepsprocedure).

Conclusies

Na bestudering van het antwoord van 3 juli 2008 is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat de huidige inbreukprocedure niet kan worden afgesloten.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009.

In de inbreukprocedure die naar aanleiding van deze zaak loopt, uit de Commissie kritiek op 
de waardeverminderingspercentages die volgens de Hongaarse wetgeving moeten worden 
gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de registratiebelasting voor gebruikte auto's, 
omdat die nog steeds zijn gebaseerd op slechts een enkel criterium (leeftijd van de auto), een 
aanpak die het Hof van Justitie in de zaak C-74/06 duidelijk afkeurt.

Daarnaast is de Commissie van opvatting dat bepaalde kenmerken van de aanslagprocedure 
die vanaf februari 2008 van toepassing is, zoals het feit dat voor het hele land maar één 
bevoegde instantie fysiek toegankelijk is en de lange duur ervan, het voor het aanvragers 
buitengewoon moeilijk maken hun rechten uit te oefenen.  Vandaar dat deze procedure in 
strijd lijkt met de jurisprudentie van het Hof inzake het transparantie- en effectiviteitsbeginsel.

Hongarije ontkent echter nog steeds dat er sprake is van een inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht. Zij beweert dat het arrest van het Hof in Zaak C-74/06 in dit geval niet 
van toepassing is, aangezien het betrekking heeft op een situatie in Griekenland waarin de 
belasting was gebaseerd op de waarde van de auto, terwijl deze in Hongarije uitsluitend is 
gebaseerd op technische en milieukenmerken. Volgens de Hongaarse regering leidt het 
Hongaarse systeem tot een redelijke benadering van de waarde van tweedehands auto's, 
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aangezien de snelheid van de waardevermindering is gebaseerd op verschillende criteria 
(waaronder het aantal gereden kilometers) in die zin dat dergelijke criteria worden 
meegenomen bij de berekening van één enkele norm op basis van gemiddelde waarden.

Hongarije beweert tevens dat er geen schending van de beginselen van transparantie en 
effectiviteit kan worden vastgesteld, aangezien in de Hongaarse wetgeving nauwkeurige 
criteria zijn vastgelegd voor de berekening van de waardevermindering in de individuele 
aanslagprocedure, de autoriteiten hun besluit moeten motiveren en er één enkele autoriteit is 
aangewezen met het oog op de noodzaak van een consistente administratieve werkwijze en de 
beschikbaarheid van werknemers in de regio.

De Commissie onderzoekt nu de argumenten van Hongarije. Als de Commissie na haar 
onderzoek van mening is dat er nog steeds sprake is van een schending van 
Gemeenschapsrecht, zal ze deze lidstaat in een met redenen omkleed advies verzoeken 
haar wetgeving aan te passen.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Op 1 december 2008 heeft de Commissie Hongarije een tweede schriftelijke aanmaning 
gestuurd in het kader van de lopende inbreukprocedure betreffende de belastingheffing op 
auto's in Hongarije. In deze aanmaning stelt de Commissie dat de waardeverminderingsratio 
nog altijd is gebaseerd op één enkel criterium (de leeftijd van het voertuig), een stelsel dat 
duidelijk is afgekeurd door het Hof van Justitie in Zaak C-74/06.

Daarnaast is de Commissie van opvatting dat bepaalde onderdelen van de aanslagprocedure 
die vanaf februari 2008 van toepassing zijn, zoals het feit dat voor het hele land maar één 
bevoegde instantie fysiek toegankelijk is en de lange duur ervan, het voor aanvragers 
buitengewoon moeilijk maken hun rechten uit te oefenen. Vandaar dat deze procedure in 
strijd lijkt met de jurisprudentie van het Hof inzake het transparantie- en effectiviteitsbeginsel.

In haar antwoord van 2 februari 2009 blijft de Hongaarse regering ontkennen het 
communautair recht te hebben geschonden. Zij beweert dat het arrest van het Hof in Zaak C-
74/06 in dit geval niet van toepassing is, aangezien het betrekking heeft op een situatie in 
Griekenland waarin de belasting was gebaseerd op de waarde van de auto, terwijl deze in 
Hongarije uitsluitend is gebaseerd op technische en milieukenmerken. Volgens de Hongaarse 
regering leidt het Hongaarse systeem tot een redelijke benadering van de waarde van 
tweedehands auto's, aangezien de snelheid van de waardevermindering is gebaseerd op 
verschillende criteria (waaronder het aantal gereden kilometers) in die zin dat dergelijke 
criteria worden meegenomen bij de berekening van één enkele norm op basis van gemiddelde 
waarden.

Hongarije beweert tevens dat er geen schending van de beginselen van transparantie en 
effectiviteit kan worden vastgesteld, aangezien in de Hongaarse wetgeving nauwkeurige 
criteria zijn vastgelegd voor de berekening van de waardevermindering in de individuele 
aanslagprocedure, de autoriteiten hun besluit moeten motiveren en er één enkele autoriteit is 
aangewezen met het oog op de noodzaak van een consistente administratieve werkwijze en de 
beschikbaarheid van werknemers in de regio.
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Na het antwoord van Hongarije te hebben geanalyseerd, handhaaft de Commissie haar 
standpunt dat de bovengenoemde aspecten van het Hongaarse systeem voor 
voertuigenbelasting in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht. De huidige 
inbreukprocedure dient daarom te worden voortgezet in de vorm van een met redenen 
omkleed advies waarin de lidstaat wordt opgeroepen zijn wetgeving aan te passen.

Wat de vertraagde afgifte van een verblijfsvergunning betreft, stipuleerde het 
Gemeenschapsrecht dat van toepassing1 was toen het verzoekschrift werd ingediend, dat een 
beslissing om een eerste verblijfsvergunning toe te kennen dan wel te weigeren zo snel 
mogelijk dient te worden genomen en in ieder geval niet later dan zes maanden vanaf de 
aanvraagdatum van de vergunning.

Hieruit volgt dat de vertraging van zeven dagen niet in strijd was met het Gemeenschapsrecht.

In dit verband moet worden opgemerkt dat op grond van Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden2, die onder andere de bovenstaande Richtlijn 64/221/EG zal vervangen, de 
burgers van de Unie geen verblijfsvergunning meer nodig zullen hebben in de lidstaat waar ze 
verblijven. Een eenvoudige registratie bij de bevoegde autoriteiten zal volstaan en zelfs dit zal 
alleen verplicht zijn als het door de gastlidstaat noodzakelijk wordt geacht. Het 
registratiebewijs zal op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of paspoort en na bewijs van 
naleving van de verblijfsvoorwaarden direct worden afgegeven. Lidstaten moesten deze 
Richtlijn uiterlijk per 30 april 2006 in de nationale wetgeving hebben omgezet. Deze stappen 
ter verlichting van de bureaucratische last zijn in overeenstemming met de maatregelen die 
bepaalde lidstaten reeds hebben genomen om de verplichte verblijfsvergunning af te schaffen.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 106/2005 en 
156/2005, ontvangen op 11 februari 2011.

De Commissie nam op 3 november 2009 een met redenen omkleed advies tegen Hongarije 
aan waarin ze stelde dat het systeem van registratiebelastingen voor personenauto's niet in 
overeenstemming was met artikel 110 van het VWEU zoals geïnterpreteerd door het Europees 
Hof van Justitie.

De Hongaarse autoriteiten hebben er zich in tussentijd toe verbonden de nodige stappen te 
ondernemen om de relevante wetgeving met ingang van 1 juli 2011 te wijzigen.
                                               
1 Artikel 5 van Richtlijn 64/221/EG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor 

vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd 
zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, PB 850 van 4.4.1964, 
blz. 64.

2  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.



CM\887544NL.doc 9/10 PE370.007v08-00

NL

De inbreukprocedure kan worden afgesloten zodra de wetgeving in de zin van het met 
redenen omkleed advies is aangepast.

Wat het recht op verblijf in Hongarije betreft, kan elke EU-burger die voldoet aan de 
voorwaarden die beschreven zijn in de artikelen 16 en 19 van Richtlijn 2004/38/EG, 
permanent verblijfsrecht aanvragen in het gastland. Volgens een recente uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie (de zaak Lassal, C-162/09), moet bij de berekening van vijf jaar 
ononderbroken verblijf rekening worden gehouden met alle voorgaande periodes van legaal 
verblijf in hetzelfde gastland, ook met de periodes van vóór de toetreding van Hongarije tot de 
EU.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 106/2005 en 
156/2005, ontvangen op 30 september 2011

De Commissie nam op 3 november 2009 een met redenen omkleed advies tegen Hongarije 
aan waarin werd gesteld dat het systeem van registratiebelastingen voor personenauto's niet in 
overeenstemming was met artikel 110 van het VWEU zoals uitgelegd door het Europese Hof 
van Justitie.

Op dit moment debatteert het Hongaarse Parlement over een wetsontwerp om de problemen 
aan te pakken die de Commissie in haar met redenen omkleed advies aankaart.

De Commissie wacht op de uitkomst van het parlementaire debat en zal beslissen over 
mogelijke volgende stappen. Wat het recht op verblijf in Hongarije betreft, kunnen EU-
burgers die voldoen aan de voorwaarden die beschreven zijn in de artikelen 16 en 19 van 
Richtlijn 2004/38/EG, permanent verblijfsrecht aanvragen in het gastland. Volgens recente 
uitspraken van het Europees Hof van Justitie (de zaken Lassal, C-162/09 en Dias, C-325/09) 
moet bij de berekening van de periode van vijf jaar ononderbroken verblijf rekening worden 
gehouden met alle voorgaande periodes van legaal verblijf in hetzelfde gastland voor de 
datum van omzetting van Richtlijn 2004/38/EG in overeenstemming met vroegere 
rechtsinstrumenten van de EU.

9. Aanvullend antwoord van de Commissie op 106/2005 en 156/2005, ontvangen op 16 
december 2011

De Commissie heeft op 3 november 2009 een met redenen omkleed advies tegen Hongarije 
aangenomen, gezien het feit dat het systeem van registratiebelastingen voor personenauto's 
niet in overeenstemming was met artikel 110 van het VWEU zoals geïnterpreteerd door het 
Europees Hof van Justitie.

In haar vorige antwoord gaf de Commissie aan dat het Hongaarse Parlement aan het 
debatteren was over een wetsontwerp om de problemen aan te pakken die de Commissie 
aankaart in haar met redenen omklede advies.

Op 26 juli 2011 hebben de Hongaarse autoriteiten de Commissie op de hoogte gesteld van de 
aanneming van Wet XCVI van 2011 tot wijziging van Wet CX van 2003 inzake 
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registratiebelasting. De nieuwe wet is in het Staatsblad van 14 juli 2011 (nr. 81 van 2011) 
gepubliceerd en op 22 juli 2011 in werking getreden.

De nieuwe wet wijzigt de waardeverminderingspercentages die worden gebruikt voor de 
berekening van de belastbare waarde van tweedehands motorvoertuigen door de introductie 
van versnelde waardeverminderingspercentages. Volgens de Commissie garanderen de 
nieuwe versnelde waardeverminderingspercentages een redelijke benadering van de huidige 
waarde van tweedehands motorvoertuigen, in overeenstemming met de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie.

Conclusie

Gezien het feit dat Hongarije haar wetgeving inzake registratiebelastingen voor 
personenauto's in overeenstemming heeft gebracht met de EU-wetgeving, heeft de Commissie 
op 27 oktober 2011 besloten de inbreukprocedure tegen Hongarije af te sluiten.


