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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 1001/2006, ingediend door Alexandru Ciobotar (Roemeense 
nationaliteit), ondersteund door meer dan 23 medeondertekenaars, over de strijdigheid 
tussen de Roemeense registratiebelasting op tweedehands auto's en het EG-beginsel van 
het vrije verkeer van goederen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de registratiebelasting op tweedehands auto's die door de Roemeense 
overheid wordt geheven, een schending inhoudt van het EG-beginsel van het vrije verkeer van 
goederen. Indiener voert aan dat de registratiebelasting, die geldt voor alle tweedehands 
voertuigen die in Roemenië worden ingevoerd, ongeacht of deze van binnen of buiten de EU 
afkomstig zijn, onredelijk hoog is (twee maal de waarde van de auto), hetgeen de gewone 
Roemeen ervan weerhoudt tweedehands auto's te kopen. Indiener vraagt het Europees 
Parlement onderzoek te verrichten naar de eventuele strijdigheid van deze registratiebelasting 
met de Europese wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat het onderwerp van dit verzoekschrift een interne 
belastingmaatregel betreft. Het Hof heeft altijd bepaald dat een belasting die deel uitmaakt 
van een algemeen stelsel van interne heffingen en die systematisch volgens objectieve criteria 
op productcategorieën ongeacht de oorsprong van de producten wordt toegepast, onder artikel 
90 van het EG-Verdrag valt. Een registratiebelasting op auto’s, zoals in Roemenië wordt 
geheven, is fiscaal van aard en wordt niet opgelegd omdat een voertuig de grens overgaat naar 
de lidstaat die deze belasting toepast, maar vanwege andere gebeurtenissen die aan de orde 
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zijn, waaronder de eerste registratie van het voertuig in die lidstaat.1 Daarom dient deze 
belasting te worden beschouwd als onderdeel van een algemeen stelsel van interne heffingen 
op goederen, en moet zodoende in het licht van artikel 90 van het EG-Verdrag worden 
onderzocht.

Artikel 90 van het EG-Verdrag bepaalt dat lidstaten geen discriminerende belasting mogen 
hanteren die resulteert in het opleggen van een hogere belasting op geïmporteerde producten 
dan op gelijksoortige binnenlandse producten. Met betrekking tot motorvoertuigen betekent 
dit dat lidstaten bijvoorbeeld geen hogere belastingtarieven mogen toepassen op 
geïmporteerde motorvoertuigen dan op gelijksoortige motorvoertuigen die reeds in de 
binnenlandse markt geregistreerd zijn, of belastingberekeningsmethoden mogen hanteren die 
zouden leiden tot een hogere belasting van uit andere lidstaten afkomstige auto’s. Voor wat 
betreft de belastingtarieven dient te worden vermeld dat, zolang de hoogte daarvan zonder 
onderscheid op zowel uit het buitenland binnengebrachte producten als op binnenlandse 
producten wordt toegepast, zelfs zeer hoge belastingtarieven in overeenstemming zijn met het 
Gemeenschapsrecht. In de zaak Commissie tegen Denemarken heeft het Hof bepaald dat 
artikel 90 van het EG-Verdrag niet bedoeld is om buitensporig hoge belastingtarieven af te 
keuren en dat lidstaten belastingtarieven mogen opleggen die zij geschikt achten.2 Daarom is 
er geen rechtsgrondslag waarop de Commissie de hoogte van de registratiebelasting op auto’s 
die in Roemenië wordt geheven aan de kaak zou kunnen stellen. De Commissie heeft echter 
andere elementen betreffende de Roemeense registratiebelasting voor auto’s gevonden die 
niet in overeenstemming bleken te zijn met artikel 90 van het EG-Verdrag.

Indien, volgens een reeds lang gehanteerde jurisprudentie van het Hof, het belastingbedrag dat 
wordt geheven op een tweedehands motorvoertuig afkomstig uit een andere lidstaat hoger is 
dan de restbelasting die is opgenomen in de waarde van een gelijksoortig motorvoertuig dat 
reeds in de binnenlandse markt geregistreerd is, wordt artikel 90 van het EG-Verdrag 
duidelijk niet in acht genomen.3 Volgens het Hof kan de in artikel 90 van het EG-Verdrag 
verworpen discriminatie voorkomen worden als de feitelijke waardevermindering van het 
geïmporteerde voertuig in beschouwing wordt genomen door het belastingbedrag te 
verminderen ter aanwending van de waardevermindering van het voertuig.4

De Commissie heeft de Roemeense regels betreffende registratiebelasting van auto’s 
geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat deze regels het beginsel van gelijke 
behandeling, zoals vastgesteld in artikel 90 van het EG-Verdrag, niet in acht nemen. 
Vervolgens is een procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht gestart door 
middel van verzending van een ingebrekestelling aan Roemenië, waarin zij wordt 
aangemaand haar wetgeving in overeenstemming te brengen met het Gemeenschapsrecht.

  
1 Arrest van het Hof van 17 juni 2003 in zaak C-383/01 De Danske Bilimportører v Skatteministeriet,      

Told- og Skattestyrelsen. Jurispr. 2003, blz. I-06065, punt 34.
2 Arrest van het Hof van 11 december 1990 in zaak C-47/88 Commissie van de Europese Gemeenschappen 

tegen het koninkrijk Denemarken, Jurispr. 1990, blz. I-04509, punt 10.
3 Arrest van het Hof van 22 februari 2001 in zaak C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente v Fazenda 

Publica, Jurispr. 2001, blz. I-01327.
4 Arrest van het Hof van 9 maart 1995 in zaak C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo 

João Nunes Tadeu, Jurispr. 1995, blz. I-00479, punt 17.
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Roemenië heeft de schending erkend en werkt thans in overleg met de Commissie aan de 
amendementen van haar nationale wetgeving teneinde de strijdige regels in overeenstemming 
te brengen met het EG-Verdrag.

Conclusie

De Commissie heeft de benodigde maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Roemenië 
haar wetgeving wijzigt vanwege de schending van artikel 90 van het EG-Verdrag.


