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(onbekende nationaliteit), over autobelasting in Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont op de Azoren en is het niet eens met de betaling van de belasting die het 
ministerie van Financiën van Angra do Heroísmo, Azoren, Portugal van hem eist voor de 
invoer van een voertuig. Indiener is van mening dat volgens besluit C-98/05 van het Hof van 
Justitie, waaraan de Portugese regering gebonden is, het bedrag van de voertuigbelasting en 
dat van de autobelasting niet mogen worden meegenomen in de maatstaf voor de heffing van 
de btw over de aankoop van de auto. De Portugese financiële autoriteiten interpreteren dat 
anders in hun schriftelijke antwoord aan indiener en zij stellen dat het besluit van het Hof van 
Justitie betrekking heeft op een niet vergelijkbare zaak in Denemarken en dus niet van 
toepassing is in Portugal.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

In de eerste plaats wil de Commissie benadrukken dat ze uitsluitend naar de bepalingen van 
Richtlijn 2006/112/EG (de btw-richtlijn) verwijst sinds Richtlijn 77/388 (de zesde richtlijn) op 
1 januari 2007 is ingetrokken en vervangen door de btw-richtlijn. Overeenkomstig artikel 78 
van de btw-richtlijn moeten in de maatstaf van heffing van de btw "belastingen, rechten en 
heffingen, met uitzondering van de btw zelf" worden opgenomen. 
In zaak C-98/05 heeft het Hof van Justitie inderdaad geoordeeld dat, in het kader van een 
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koopovereenkomst waarin is bepaald dat de dealer een voertuig levert met een registratie en 
voor een prijs die de door hem vóór de levering betaalde registratiebelasting omvat, deze 
belasting niet valt onder de maatstaf van heffing van de btw.
Op grond van de in dit arrest geformuleerde beginselen heeft de Commissie een 
inbreukprocedure tegen Portugal geopend. 
Het Hof heeft in zijn arrest van 28 juli 2011 in zaak C-106/10 geoordeeld dat een belasting als 
de Portugese belasting op motorvoertuigen (imposto sobre vehiculos) valt onder het begrip 
"belastingen, rechten, heffingen" en daarom moet worden opgenomen in de maatstaf van 
heffing van de btw over de levering van het betrokken voertuig.
Tevens heeft het Hof geoordeeld dat de vraag of de leverancier van het motorvoertuig in eigen 
naam en voor eigen rekening belasting heeft betaald, het beslissende aspect is om een 
belasting als een onderdeel van de maatstaf van heffing te kunnen beschouwen.

Om die reden heeft de Commissie besloten de genoemde inbreukprocedure te beëindigen.
De door indiener genoemde feiten betreffen een individuele zaak, waardoor de Commissie 
niet bevoegd is op te treden. De beoordeling van een dergelijke zaak is een exclusieve 
bevoegdheid van de nationale autoriteiten en rechters. 

Daarom moet indiener de zaak aanhangig maken bij een nationale rechter wanneer hij van 
mening is dat in zijn specifieke geval sprake is van inbreuk op EU-wetgeving.

Conclusie

De Commissie is niet bevoegd om individuele zaken te onderzoeken. 
Het Hof heeft evenwel in zaak C-106/10 geoordeeld dat de Portugese Imposto sobre vehiculos
als onderdeel van de maatstaf van heffing van de btw beschouwd moet worden. Daarom is de 
mening van indiener recht te hebben op teruggave van vermeend "te veel betaalde" btw 
wellicht ongegrond.


