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Asia: Vetoomus nro 723/2007, Mihai Cristel Bocseru, Romanian kansalainen, 
Romaniaan tuotujen käytettyjen autojen verotuksesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta 

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että ulkomailta tuoduille käytetyille autoille Romaniassa 
asetettu rekisteröintivero on vastoin EU:n verolainsäädäntöä, jonka mukaan jäsenvaltio ei voi 
asettaa muista jäsenvaltioista tuoduille tuotteille suoraan tai välillisesti sisäistä veroa, joka on 
korkeampi kuin vastaaville kotimaisille tuotteille asetettu vero. Vetoomuksen esittäjä valittaa, 
että vaikka komissio on lähettänyt Romanialle virallisen huomautuksen, se ei ole toteuttanut 
EY:n perustamissopimuksessa säädetyn rikkomismenettelyn seuraavaa vaihetta ja antanut 
perusteltua lausuntoa. Näin ollen hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan asian 
käsiteltäväksi, jotta varmistetaan, että Romania noudattaa EY:n perustamissopimuksen 
mukaisia velvollisuuksiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen 

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että ulkomailta tuoduille käytetyille autoille Romaniassa 
asetettu rekisteröintivero on vastoin EU:n verolainsäädäntöä, jonka mukaan jäsenvaltio ei voi 
asettaa muista jäsenvaltioista tuoduille tuotteille suoraan tai välillisesti sisäistä veroa, joka on 
korkeampi kuin vastaaville kotimaisille tuotteille asetettu vero. Vetoomuksen esittäjä valittaa, 
että vaikka komissio on lähettänyt Romanialle virallisen huomautuksen, se ei ole toteuttanut 
EY:n perustamissopimuksessa säädetyn rikkomismenettelyn seuraavaa vaihetta ja antanut 
perusteltua lausuntoa. Näin ollen hän pyytää Euroopan parlamenttia ottamaan asian 
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käsiteltäväksi, jotta varmistetaan, että Romania noudattaa EY:n perustamissopimuksen 
mukaisia velvollisuuksiaan.

EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan mukaan jäsenvaltio ei saa soveltaa syrjivää verotusta, 
joka johtaa maahantuotujen tuotteiden kotimaisia vastaavia tuotteita raskaampaan 
verotukseen. Käytettyjen moottoriajoneuvojen verotuksen kohdalla tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että jäsenvaltiot eivät voi periä maahantuoduista moottoriajoneuvoista 
korkeampaa veroa kuin samankaltaisista jo kotimaassa rekisteröidyistä moottoriajoneuvoista, 
tai soveltaa sellaista veron laskentatapaa, joka johtaa muista jäsenvaltioista tuotavien autojen 
raskaampaan verotukseen. 

Erityisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklaa ei selvästikään ole noudatettu, mikäli toisesta jäsenvaltiosta 
tuodulle käytetylle moottoriajoneuvolle määrättävä veron määrä on suurempi kuin
samankaltaisen, jo kotimaassa rekisteröidyn moottoriajoneuvon arvoon sisältyvän 
jäännösveron määrä1. Tuomioistuimen mukaan EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 
kieltämä syrjintä voidaan välttää, jos maahantuodun ajoneuvon arvon aleneminen otetaan
huomioon vähentämällä verotaakkaa suhteessa ajoneuvon arvon alenemiseen2.

Komissio on analysoinut Romaniassa voimassa olevia auton rekisteröintiverotusta koskevia 
sääntöjä ja tullut siihen tulokseen, että säännöt eivät noudata EY:n perustamissopimuksen 
90 artiklassa mainittua tasa-arvoisen kohtelun periaatetta. Tämän seurauksena komissio on 
23. maaliskuuta 2007 käynnistänyt rikkomusmenettelyn Romaniaa vastaan lähettämällä 
virallisen huomautuksen, jossa Romaniaa kehotetaan saattamaan lainsäädäntönsä Euroopan 
yhteisön oikeuden mukaiseksi.

Romania on myöntänyt rikkomuksen ja valmistellut useita lainsäädäntösuunnitelmia tilanteen 
korjaamiseksi. Lukuisten kokousten ja intensiivisten keskusteluiden jälkeen komissio ei 
voinut hyväksyä suunnitelmia tyydyttävinä ja antoi 28. marraskuuta 2007 Romanialle 
perustellun lausunnon. 

Romanian viranomaiset lähettivät 29. tammikuuta 2008 komissiolle toisen 
lainsäädäntösuunnitelman, joka näyttää ottaneen huomioon suuren osan niistä 
huomautuksista, joita komissio antoi intensiivisten keskustelujen aikana. Komissio aikoo 
kuitenkin lopettaa rikkomusmenettelyn vain, jos yhteisön oikeuden mukainen lainsäädäntö 
hyväksytään.  

Johtopäätös

Komissio tekee kaikkensa varmistaakseen, että Romanian autoverotus saatetaan Euroopan 
yhteisön oikeuden mukaiseksi. 

                                               
1 Tuomioistuimen tuomio, annettu 22. helmikuuta 2001 asiassa C-393/98 Ministero Publico and Gomes Valente 
v Fazenda Publica, tuomioistuimen oikeustapakokoelma 2001, s. I-01327.
2 Tuomio, annettu 9. maaliskuuta 1995 asiassa C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo 
João Nunes Tadeu, tuomioistuimen oikeustapakokoelma 1995 s. I-00479, kohta 17.
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