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Betreft: Verzoekschrift 156/2005, ingediend door Szilvia Deminger (Hongaarse 
nationaliteit), over de registratiekosten die in Hongarije zijn verschuldigd bij 
invoer van auto's uit andere EU-lidstaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wil weten of de in Hongarije geheven registratiekosten voor auto's die uit andere 
EU-lidstaten worden ingevoerd, met de EU-wetgeving verenigbaar zijn, omdat zij meent dat 
deze een inbreuk op het vrije verkeer van goederen binnen de EU vormen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

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

Door middel van Wet CX 2003, nadien per 1 januari 2005 gewijzigd, heeft Hongarije een 
registratiebelasting voor motorvoertuigen ingevoerd. De belasting is verschuldigd bij de eerste 
ingebruikname van een voertuig op de Hongaarse wegen na verkoop van het voertuig onder 
de BTW-wet, na intracommunautaire aankoop, invoer en transformatie. De belasting is in het 
bijzonder ook verschuldigd als een tweedehands auto die uit een andere lidstaat is ingevoerd, 
in het Hongaarse verkeer in gebruik wordt genomen. De Hongaarse registratiebelasting wordt, 
op basis van de bovengenoemde wet, vastgesteld op een vast bedrag, afhankelijk van het 
motorvermogen, het brandstofverbruik en de emissiewaarden. Het belastingbedrag hangt 
echter niet af van het feit of de geregistreerde auto nieuw is of tweedehands.

Indienster wil weten “of de in Hongarije geheven registratiekosten voor auto's die uit andere 
EU-lidstaten worden ingevoerd, met de EU-wetgeving verenigbaar zijn, omdat zij meent dat 



PE376.478v03-00 2/7 CM\749746NL.doc

NL

deze een inbreuk op het vrije verkeer van goederen binnen de EU vormen”.
Gezien het gebrek aan harmonisatie op communautair niveau zijn lidstaten vrij om 
registratiebelasting te heffen, mits zij het primaire en secundaire Gemeenschapsrecht1

respecteren. Met betrekking tot primaire wetgeving zijn zij verplicht artikel 90 van het EG-
Verdrag na te leven; dit verbiedt lidstaten een hogere directe of indirecte binnenlandse 
belasting te heffen op producten uit andere lidstaten dan de belasting die direct of indirect op 
vergelijkbare binnenlandse producten wordt geheven. Dit fundamentele beginsel van het 
Gemeenschapsrecht is van essentieel belang op het gebied van motorvoertuigenbelasting, 
aangezien vaak op basis hiervan de compatibiliteit van een registratiebelasting met het 
Gemeenschapsrecht wordt beoordeeld. 

De Commissie is een onderzoek gestart naar de Hongaarse registratiebelasting met betrekking 
tot verschillende aspecten. De belangrijkste punten waarop de compatibiliteit kan worden 
betwist, betreffen de schending van artikel 90, aangezien de Hongaarse belasting een 
binnenlandse belasting lijkt te zijn die een onderscheid maakt tussen ingevoerde auto’s die in 
het Hongaarse verkeer worden gebracht en binnenlandse auto’s.

Het is vermeldenswaardig dat volgens een jurisprudentie het ontbreken van een binnenlandse 
auto-industrie een lidstaat niet belet artikel 90 toe te passen, aangezien het begrip 
‘vergelijkbaar binnenlands product’ ook een product kan zijn dat binnenlands werd op het 
moment dat het werd ingevoerd en op de binnenlandse markt werd gebracht (Commissie vs. 
Denemarken, C-47/88).

Bovendien stelt de jurisprudentie van het Hof dat een lidstaat die registratiebelasting op 
motorvoertuigen toepast, de werkelijke waarde van het voertuig op het moment van registratie 
in aanmerking moet nemen om artikel 90 na te leven. Het Hof oordeelde bijgevolg dat het “in 
strijd is met artikel 95 EEG-Verdrag (thans artikel 90), wanneer het bedrag van de belasting 
op gebruikte motorvoertuigen, dat is berekend zonder rekening te houden met de werkelijke 
waardevermindering van het voertuig, hoger is dan het bedrag van de restantbelasting dat is 
begrepen in de waarde van vergelijkbare gebruikte motorvoertuigen die reeds op het 
nationale grondgebied zijn geregistreerd” (Nunes Tadeu, C-345/93, paragraaf 20; Commissie 
vs. Denemarken, C-47/88, paragraaf 22 en Commissie vs. Helleense Republiek, C-375/95). 
De registratiebelasting die op een nieuwe auto wordt toegepast, vertegenwoordigt namelijk 
een percentage van de waarde ervan die, na verloop van tijd, vermindert in verhouding met 
het waardeverlies van de auto. Als gevolg hiervan is in de waarde van gebruikte auto’s altijd 
het bedrag aan registratiebelasting begrepen dat is afgenomen door de slijtage van het 
voertuig. Hieruit valt af te leiden dat als geen rekening wordt gehouden met het werkelijke 
waardeverlies van een gebruikt motorvoertuig, de belasting die op een buitenlandse 
tweedehands auto wordt geheven – en die in Hongarije in gebruik wordt genomen – altijd 
hoger zal zijn dan de restantbelasting die is begrepen in een tweedehands auto van hetzelfde 
model, motorvermogen, brandstofverbruik en dezelfde emissiewaarden die al op de 
Hongaarse markt bestond en die in Hongarije als nieuw was geregistreerd. 

                                               
1 Zie Richtlijn 83/182/EEG (PB L 105 van 23.4.1983) betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke 

invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap en Richtlijn 83/183/EEG (PB L 105 van 
23.4.1983, blz. 64-65) betreffende de belastingvrijstellingen bij de definitieve invoer uit een lidstaat van 
persoonlijke goederen door particulieren.
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Indien derhalve een tweedehands auto uit een andere lidstaat wordt geregistreerd, leidt het feit 
dat geen rekening wordt gehouden met het werkelijke waardeverlies en dat de 
registratiebelasting niet proportioneel is verminderd, tot de conclusie dat de 
registratiebelasting die zo wordt toegepast neerkomt op een binnenlandse belasting die een 
onderscheid maakt tussen buitenlandse producten en vergelijkbare binnenlandse producten. 
De Commissie is van mening dat de Hongaarse wetgeving door toepassing van een 
registratiebelasting op nieuwe auto’s die gelijk is aan het bedrag dat op gebruikte auto’s wordt 
toegepast, in strijd is met artikel 90 van het EG-Verdrag.

De Commissie heeft op 12 oktober 2005 besloten Hongarije een met redenen omkleed advies 
te sturen. Zij wil echter benadrukken dat mogelijke maatregelen van de Commissie in dezen 
geen juridische bescherming van individuele personen bieden. Het is daarom in het belang 
van indienster beroep aan te tekenen bij de nationale autoriteiten om te garanderen dat haar 
individuele rechten worden gewaarborgd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Eerst en vooral zij opgemerkt dat er op het niveau van de Europese Unie geen harmonisatie 
bestaat op het gebied van registratiebelasting voor auto's1. Dit wil zeggen dat de lidstaten deze 
belastingen mogen heffen als ze dat willen en zelf het bedrag en de berekeningswijze mogen 
bepalen. Hongarije mag dus ook een registratiebelasting voor personenauto's heffen en zelf 
bepalen hoe hoog die belasting zal zijn (in Denemarken, bijvoorbeeld, bedraagt een 
soortgelijke belasting tot 180% van de waarde van het voertuig). Er bestaat, met andere 
woorden, geen communautaire wetgeving waardoor Hongarije ertoe wordt verplicht de 
registratiebelasting voor nieuwe of tweedehands motorvoertuigen af te schaffen. Er bestaat 
evenmin een communautaire bepaling waarin de hoogte van die belasting wordt vastgelegd.2
Hongarije mag dus een registratiebelasting heffen op auto's die voor het eerst worden 
geregistreerd op het grondgebied, zelfs wanneer voor die auto's in een andere lidstaat reeds 
registratiebelasting werd betaald.

Hongarije moet er echter wel voor zorgen dat de nationale wetgeving in overeenstemming is 
met artikel 90 van het EG-Verdrag. Nationale regelgeving is in strijd met artikel 90 van het 
EG-Verdrag als door die regelgeving op soortgelijke ingevoerde voertuigen en op in het land 
geproduceerde voertuigen uiteenlopende belastingpercentages worden geheven of wanneer
verschillende methoden worden gebruikt om de belastingen op binnenlandse en ingevoerde 
producten te berekenen, hetgeen ertoe leidt dat een hogere belasting wordt geheven op 
goederen uit een andere lidstaat. Op dit ogenblik is dat in Hongarije wat nieuwe 
motorvoertuigen betreft niet het geval.

Ten aanzien van tweedehands motorvoertuigen, wordt artikel 90, zoals geïnterpreteerd door 

                                               
1 Op 5 juli 2005 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn (COM/2005/261/definitief) ingediend, 

waarin o.a. de afschaffing van de registratiebelasting voor personenauto's gespreid over een overgangsperiode 
van vijf tot tien jaar is opgenomen. Aangezien de goedkeuring van het voorstel unanimiteit van de lidstaten 
vereist, is het voorstel nog niet goedgekeurd. 

2 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld dat artikel 90 van het EG-Verdrag 
niet ertoe dient om een grens te stellen aan de buitensporige belastingbedragen en dat lidstaten zelf dat bedrag 
mogen bepalen. Zie het arrest van het Hof van 11 december 1990 in zaak C-47/88 Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen Koninkrijk Denemarken, Jurisprudentie 1990 bladzijde I-04509, punt 10. 
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het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG), geschonden wanneer de 
registratiebelasting hoger is voor tweedehands voertuigen die uit andere lidstaten worden 
ingevoerd dan voor soortgelijke tweedehands voertuigen die al geregistreerd zijn op het 
grondgebied van de lidstaat in kwestie.

De Commissie was van mening dat de Hongaarse registratiebelasting in strijd was met artikel 
90, en startte daarom een inbreukprocedure tegen Hongarije en stuurde in het kader daarvan 
op 18 december 2005 een aanmaningsbrief naar Hongarije.

Na ontvangst van deze brief trok Hongarije de extra belasting van 25% in, die op dat ogenblik 
van toepassing was op ingevoerde voertuigen, voerde een waardeverminderingsschaal voor 
tweedehands voertuigen in, en zorgde voor een beroepsprocedure waarvan de belastingbetaler 
gebruik kon maken om het aan de hand van de schaal vastgelegde belastingbedrag aan te 
vechten. Na onderzoek van de wijzigingen die sinds 1 januari 2006 van kracht zijn, stuurde de 
Commissie een bijkomende aanmaningsbrief naar de Hongaarse autoriteiten waarin ze 
bezwaar maakte tegen de waardeverminderingsschaal. De Commissie was van mening dat die 
nog altijd in strijd was met artikel 90 van het EG-Verdrag, omdat de schaal in de meeste 
gevallen te traag was om met de werkelijke waardevermindering van tweedehands auto's op 
het ogenblik van registratie rekening te kunnen houden, zoals door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen was bepaald.

Op 5 oktober 2006 deed het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak1

over de belastingheffing op tweedehands auto's in zaken die bij het Hof waren aangespannen 
tegen de wetgeving, zoals die van kracht was vóór de wijzigingen van 2006. Het arrest van 
het Hof was in overeenstemming met het standpunt van de Commissie. Bovendien weigerde 
het Hof de gevolgen van het arrest in de tijd te beperken omdat het van oordeel was dat 
Hongarije geen ernstige moeilijkheden zou ondervinden om het deel van de belasting dat in 
strijd met het Gemeenschapsrecht was geheven, terug te betalen. Als gevolg hiervan was 
Hongarije verplicht om aan de kopers van tweedehands auto's het verschil terug te betalen 
tussen de registratiebelasting en de restantbelasting op de waarde van vergelijkbare, reeds op 
het nationale grondgebied geregistreerde voertuigen .

Na bovengenoemd arrest paste Hongarije de desbetreffende wetgeving opnieuw aan. De 
amendementen zijn sinds 5 februari 2007 van kracht . Met de gewijzigde wetgeving wordt een 
aangepaste waardeverminderingsschaal ingevoerd waarin beter rekening wordt gehouden met 
de werkelijke waardevermindering van voertuigen, in tegenstelling tot de vorige schaal.

Om te voldoen aan bovengenoemd arrest betreffende terugbetaling heeft Hongarije tevens een 
wet inzake belastingteruggave goedgekeurd, die sinds 15 februari van kracht is, en waardoor 
bijna alle belastingbetalers die een aanvraag hadden ingediend, een terugbetaling ontvingen.

Conclusie

Hoewel in de Hongaarse wetgeving inzake registratiebelasting belangrijke verbeteringen zijn 

                                               
1 Gevoegde zaken Ilona Németh tegen Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-

333/05) en Ákos Nádasdi tegen Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).
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aangebracht, heeft de Commissie de inbreukprocedure nog niet stopgezet omdat ze nog steeds 
gesprekken voert met Hongarije om bepaalde bijkomstige aspecten inzake de 
waardeverminderingsschaal op te helderen.
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5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

In aanvulling op haar antwoord van 19 oktober 2007 wenst de Commissie de volgende 
aanvullende opmerkingen te maken.

EG-wetgeving

Er bestaat geen harmonisatie op EU-niveau van registratiebelasting voor auto’s. Dit wil 
zeggen dat de lidstaten deze belastingen mogen heffen als ze dat willen en zelf het bedrag en 
de berekeningswijze mogen bepalen. Lidstaten mogen dus een registratiebelasting voor 
personenauto's heffen en zelf bepalen hoe hoog die belasting zal zijn (in Denemarken, 
bijvoorbeeld, bedraagt een soortgelijke belasting tot 180% van de waarde van het voertuig).

Deze belasting dient echter in overeenstemming te zijn met het EG-Verdrag en in het 
bijzonder met artikel 90 van het EG-Verdrag.

Hongarije mag dus een registratiebelasting heffen op auto's die voor het eerst worden 
geregistreerd op het grondgebied, zelfs wanneer voor die auto's in een andere lidstaat reeds 
registratiebelasting werd betaald, mits die belasting in overeenstemming is met artikel 90 van 
het EG-Verdrag.

Achtergrond met betrekking tot het opleggen van een registratiebelasting in Hongarije

Via de wet CX van 2003 (de “Wet”), voerde Hongarije een registratiebelasting in.

De Commissie oordeelde dat de Wet inbreuk pleegde op artikel 90 van het Verdrag en leidde
een inbreukprocedure (2005/4256) tegen Hongarije in. In dit verband stuurde de Commissie 
Hongarije op 18 oktober 2005 een aanmaningsbrief.

Met ingang van 1 januari 2006 paste Hongarije zijn wetgeving inzake de registratiebelasting 
aan en voerde een waardeverminderingsschaal in op basis van de leeftijd van het voertuig.

Op 4 juli 2006 stuurde de Commissie een bijkomende aanmaningsbrief naar de Hongaarse 
autoriteiten waarin ze bezwaar maakte tegen de waardeverminderingsschaal. De Commissie 
was van mening dat die nog altijd in strijd was met artikel 90 van het EG-Verdrag. De 
Commissie meende de schaal te traag was om met de werkelijke waardevermindering van 
tweedehands auto's op het ogenblik van registratie rekening te kunnen houden, zoals door het 
Europees Hof van Justitie in zijn jurisprudentie was bepaald.

Op 5 oktober 2006 deed het Hof, in het kader van twee verzoeken om een prejudiciële 
beslissing, uitspraak in zaken die bij het Hof waren aangespannen tegen de wetgeving, zoals 
die van kracht was vóór de wijzigingen van 2006.

Als gevolg van het Nádasdi-arrest, nam het Hongaarse parlement Wet CXXX van 2007 
inzake terugbetaling van de registratiebelasting aan.

Recente ontwikkelingen in Hongaarse wetgeving en de actuele situatie

Wijzigingen sinds 5 februari 2007
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Hongarije paste zijn wetgeving op het gebied van registratiebelasting aan door goedkeuring 
van Wet CXXXI van 2006, die van kracht werd op 5 februari 2007.
De versie van de waardeverminderingsschaal die op dit moment van kracht is, is de versie die 
met deze wijziging werd ingevoerd.

Arrest van het Hof (Commissie v Helleense Republiek, 20 september 2007)

Naar aanleiding van een procedure wegens het niet nakomen van verplichtingen, deed het 
Hof op 20 september 2007 uitspraak over de Griekse registratiebelasting.
Als objectieve criteria waarop de waardeverminderingsschaal gebaseerd mag zijn, noemde het 
Hof de leeftijd van het voertuig, maar ook het aantal gereden kilometers, de algemene staat 
van onderhoud, het soort motor, het merk en het model.

Beroepsprocedure vanaf 1 april 2008

De ministeries van Economische zaken, Vervoer en Financiën hebben gezamenlijk decreet 
13/2008 afgekondigd, van kracht per 1 april 2008, inzake de kosten van de individuele 
aanslag van de registratiebelasting en andere procedurele regels (het “Decreet”). De 
beroepsprocedure werd opgenomen in de Wet in een nieuw onderdeel getiteld 
belastingaanslag volgens specifieke regels.

Volgens het Decreet heeft de eigenaar van een voertuig het recht om, na vooruitbetaling van 
45 000 HUF (ca. 180 euro), bezwaar aan te tekenen tegen de individuele belastingaanslag van 
de douaneautoriteiten en een diepgaand onderzoek door deskundigen aan te vragen naar de 
waarde van de geïmporteerde auto op basis van niet in de Wet vermelde criteria (aantal 
kilometers, de technische en algemene staat van het voertuig en een vergelijking van de 
waarde van de geïmporteerde tweedehands auto met de waarde van een vergelijkbare 
referentieauto).

Hongarije heeft slechts één autoriteit de exclusieve bevoegdheid gegeven om claims met 
betrekking tot individuele belastingaanslagen te behandelen in Békéscsaba, een afgelegen 
stadje dichtbij de Roemeense grens, op 200 km van Boedapest.

Per brief van 22 april 2008 heeft de Commissie Hongarije om informatie verzocht over deze 
twee aspecten (de criteria voor waardevermindering en de beroepsprocedure).

Conclusie

Na bestudering van het Hongaarse antwoord van 3 juli 2008 heeft de Commissie 
geconcludeerd dat de huidige inbreukprocedure niet kan worden afgesloten.
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