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Betreft: Verzoekschrift 0723/2007, ingediend door Mihai Cristel Bocseru (Roemeense 
nationaliteit), over de belasting op in Roemenië geïmporteerde tweedehands 
auto’s

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de Roemeense registratiebelasting op uit het buitenland geïmporteerde 
tweedehands auto’s in strijd is met de Europese fiscale wetgeving, waarin wordt bepaald dat 
lidstaten geen directe noch indirecte binnenlandse belasting mogen heffen op producten uit 
andere lidstaten die hoger is dan de belasting op soortgelijke binnenlandse producten. Indiener 
beweert dat de Commissie, hoewel zij Roemenië een schriftelijke aanmaning heeft gezonden, 
de volgende stap in de inbreukprocedure niet heeft genomen omdat ze geen met redenen 
omkleed advies heeft uitgebracht. Indiener verzoekt het Europees Parlement in te grijpen 
teneinde Roemenië zijn verplichtingen in het kader van het EG-Verdrag te laten nakomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Indiener verklaart dat de Roemeense registratiebelasting op uit het buitenland geïmporteerde 
tweedehands auto’s in strijd is met de Europese fiscale wetgeving, waarin wordt bepaald dat 
lidstaten geen directe noch indirecte binnenlandse belasting mogen heffen op producten uit 
andere lidstaten die hoger is dan de belasting op soortgelijke binnenlandse producten. Indiener 
beweert dat de Commissie, hoewel zij Roemenië een schriftelijke aanmaning heeft gezonden, 
de volgende stap in de inbreukprocedure niet heeft genomen omdat ze geen met redenen 
omkleed advies heeft uitgebracht. Indiener verzoekt het Europees Parlement in te grijpen 
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teneinde Roemenië zijn verplichtingen in het kader van het EG-Verdrag te laten nakomen.

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 de belasting van gebruikte 
motorvoertuigen betekent dit dat lidstaten bijvoorbeeld geen hogere belastingtarieven mogen 
hanteren voor ingevoerde voertuigen dan voor gelijksoortige voertuigen die reeds op de 
binnenlandse markt zijn geregistreerd of criteria voor de belastingberekening mogen hanteren 
die tot een hogere belasting zouden leiden op auto’s uit andere lidstaten.

Meer in het bijzonder is artikel 90 van het EG-Verdrag duidelijk geschonden als, 
overeenkomstig de vaste jurisprudentie van het Hof, een bedrag aan belasting dat op een 
gebruikt motorvoertuig uit een andere lidstaat wordt geheven hoger is dan het bedrag aan 
restbelasting dat begrepen is in de waarde van een gelijksoortig motorvoertuig dat reeds op de 
binnenlandse markt is geregistreerd1. De door artikel 90 van het EG-Verdrag verboden 
discriminatie kan volgens het Hof worden voorkomen door rekening te houden met de 
werkelijke waardevermindering van het geïmporteerde voertuig en het betreffende bedrag aan 
belasting te verlagen in verhouding tot de waardevermindering van het voertuig2.

De Commissie heeft de Roemeense regelgeving op het gebied van de registratiebelasting voor 
auto’s geanalyseerd en concludeerde dat deze regelgeving het beginsel van gelijke 
behandeling dat in artikel 90 van het EG-Verdrag is vastgelegd niet respecteert.
Dientengevolge heeft de Commissie op 23 maart 2007 een inbreukprocedure ingeleid tegen 
de Republiek Roemenië en zond ze het land een schriftelijke aanmaning waarin Roemenië 
werd verzocht de wetgeving met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming te brengen.

Roemenië gaf toe in strijd met het beginsel te hebben gehandeld en stelde verschillende 
wetsontwerpen samen met het doel de situatie recht te zetten. Na een aantal vergaderingen en 
intensieve gesprekken concludeerde de Commissie dat de ontwerpen niet toereikend waren en 
op 28 november 2007 bracht ze aan de Republiek Roemenië een met redenen omkleed advies 
uit.

Op 29 januari 2008 zond de Roemeense overheid een ander wetsontwerp naar de Commissie. 
Het lijkt erop dat men bij de opstelling rekening heeft gehouden met de meeste opmerkingen
die de Commissie tijdens de intensieve gesprekken te berde heeft gebracht. De Commissie zal 
de inbreukprocedure echter alleen sluiten als de wetgeving aan het Gemeenschapsrecht 
voldoet en wordt vastgesteld.

Conclusie

De Commissie neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Roemeense 
wetgeving op het gebied van autobelasting met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming 
                                               
1 Arrest van het Hof van 22 februari 2001 in zaak C-393/98, Ministero Publico en Gomes Valente versus 

Fazenda Publica, Jurispr. 2001, blz. I-01327.

2 Arrest van 9 maart 1995 in zaak C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público versus Américo João 
Nunes Tadeu, Jurispr. 1995, blz. I-00479, punt 17.
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wordt gebracht.
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