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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verblijven sinds meer dan tien jaar wettelijk in Griekenland. Ze hebben auto's 
gekocht en ingeschreven in Roemenië en willen ermee rijden in Griekenland. In Griekenland 
hebben ze bericht gekregen dat ze slechts zes maanden met een auto mogen rijden en dat ze 
dan een belasting van ongeveer 8 000 euro moeten betalen. Als ze de belasting niet betalen,
zal de auto in beslag genomen worden en moeten indieners 5 000 euro boete betalen. Gezien 
de uitzichtloze toestand vragen indieners hulp via het Europees Parlement. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Voertuigbelasting is niet geharmoniseerd op het niveau van de EU. Het staat de lidstaten 
bijgevolg vrij belastingen op te leggen op een voertuig dat hun grondgebied wordt 
binnengebracht voor gebruik aldaar. De heffing van een belasting zoals die door indiener 
wordt beschreven, is niet ongewoon in de lidstaten. Het belastingniveau kan daarbij 
aanzienlijk verschillen afhankelijk van de gemaakte beleidskeuzes. Doorgaans worden deze 
soorten belastingen geheven bij de registratie van een voertuig dat op het grondgebied van een 
lidstaat zal worden gebruikt. Gezien de huidige stand van harmonisatie is het heffen van 
dergelijke belastingen bovendien wettelijk, ook al is er voor het voertuig mogelijk al een 
soortgelijke belasting betaald in een andere lidstaat. Deze situatie is eveneens bevestigd door 
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het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat stelde dat de EU-wetgeving niet garandeert dat 
een adreswijziging van een lidstaat naar een andere geen belastinggevolgen heeft bij de 
registratie van een voertuig1. De periode van zes maanden die door indiener wordt 
aangehaald, vloeit voort uit de toepassing van Richtlijn 83/182/EEG2, die de lidstaten 
verplicht een vrijstelling van onder meer verbruiksbelastingen te verlenen wanneer een 
voertuig voor niet meer dan zes maanden per tijdvak van twaalf maanden wordt ingevoerd en 
er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het doel van deze vrijstelling is een tijdelijk 
verblijf in een andere lidstaat te vergemakkelijken door het gastland te verbieden belastingen 
te heffen op een voertuig dat door een particulier tijdelijk is ingevoerd. De richtlijn belet een 
lidstaat echter niet om belastingen te heffen op de registratie van een voertuig op zijn 
grondgebied zodra de periode van zes maanden is verstreken.

Het feit dat Griekenland dit soort belasting heft, is bijgevolg niet strijdig met de wetgeving of 
jurisprudentie van de EU. 

Conclusie

In het verzoekschrift wordt geen zaak aangekaart waaruit blijkt dat de Griekse wetgeving of 
algemene praktijken in strijd zijn met het recht van de EU. 
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