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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0380/2008, Sean P. Andrews, Irlannin kansalainen, toisesta 
jäsenvaltiosta ostettujen käytettyjen ajoneuvojen rekisteröintimaksuista 
Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa ajoneuvojen rekisteröintimaksuja, joita veloitetaan Irlantiin 
tuoduista toisesta jäsenvaltiosta ostetuista käytetyistä ajoneuvoista. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan määrätty summa määritellään tiettynä prosenttimääränä ”käyvästä markkina-arvosta”, 
joka lasketaan ajoneuvon irlantilaisen hinnan perusteella, ei ajoneuvon lähtömaan hinnan 
perusteella. Vetoomuksen esittäjän mukaan tämä verotus rikkoo tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta koskevaa EU-lainsäädäntöä ja rajoittaa kilpailua käytettyjen autojen 
markkinoilla, sillä se pitää autojen hinnan korkealla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2.9.2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä joutuu mielestään epäedullisempaan asemaan kuin muissa 
jäsenvaltioissa asuvat EU:n kansalaiset. Lisäksi vetoomuksen esittäjä katsoo kyseisen veron 
rajoittavan kilpailua käytettyjen autojen markkinoilla, koska se pitää autojen hinnan korkealla.

Ajoneuvojen rekisteröintimaksun tapaisia veroja on käytössä useissa jäsenvaltioissa, ja niiden 
periminen jäsenvaltioista lähtöisin olevista tavaroista on sallittua, kun perustamissopimuksen 
90 artiklan asettamat ehdot täyttyvät. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti 
todennut, että jäsenvaltiot voivat periä veroja, kun muissa jäsenvaltioissa valmistettu tai 
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hankittu auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa kansallisella alueella, jos nämä verot eivät 
syrji yhteisön muista osista peräisin olevia autoja. 

Tuomioistuin on myös useissa päätöksissään katsonut, että vero, jota jäsenvaltio perii toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin olevista käytetyistä autoista, on vastoin EY:n perustamissopimuksen 
90 artiklan 1 kohtaa, jos tällaisesta ajoneuvosta kannettavan veron määrä ylittää vastaavan 
kyseisessä jäsenvaltiossa jo rekisteröidyn ajoneuvon arvoon sisältyvän verosta jäljellä olevan 
määrän. Näin ollen ratkaiseva kysymys ei ole veromäärän ja toisessa jäsenvaltiossa maksetun 
hankintahinnan välinen suhde – joka on epäolennainen, koska se ei vaikuta auton arvoon 
Irlannissa – vaan auton arvoon Irlannin markkinoilla sisältyvän veron jäljellä olevan määrän 
prosentuaalinen osuus. 

Euroopan komissio esitti 5. heinäkuuta direktiiviehdotuksen (KOM/2005/261/lopullinen), 
jossa jäsenvaltioita vaadittaisiin korjaamaan henkilöautoja koskevia verotusjärjestelmiään. 
Ehdotuksella pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimivuutta poistamalla nykyiset 
verotukselliset esteet, jotka koskevat yhdestä jäsenvaltiosta toiseen toimitettavia 
henkilöautoja. Se myös edistäisi kestävyyttä uudistamalla sekä rekisteröintiverojen että 
vuotuisten käyttöverojen veropohjaa käsittämään tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöihin. Ehdotuksen tarkoituksena on ainoastaan laatia EU:n 
laajuinen henkilöautoverotuksen rakenne. Se ei yhdenmukaistaisi verokantoja eikä velvoittaisi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön uusia veroja. Tähän mennessä neuvosto ei ole juurikaan 
edennyt ehdotuksen käsittelyssä.

Päätelmä

Komission tarkastelee eräitä ajoneuvoveron piirteitä selvittääkseen, onko vero itsessään 
yhteisön lainsäädännön mukainen. Vetoomuksen esittäjän esille ottamat kysymykset eivät 
sisälly tähän tarkasteluun, koska ne eivät koske yhteisön lainsäädännön noudattamista. 
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