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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0380/2008, ingediend door Sean P. Andrews (Ierse 
nationaliteit), over de Ierse belasting op de kentekenregistratie voor 
tweedehands auto's die in andere EU-lidstaten zijn gekocht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener van het verzoekschrift maakt bezwaar tegen de Ierse belasting op de 
kentekenregistratie (VRT), die wordt geheven bij binnenkomst in het land van een 
tweedehands voertuig dat in een andere EU-lidstaat is gekocht. Volgens de indiener van het 
verzoekschrift wordt het verschuldigde bedrag berekend als een percentage van de 
zogenaamde "normale waarde" van het voertuig, die wordt vastgesteld op basis van de 
voertuigprijs in Ierland en niet in het land van herkomst. Volgens de indiener van het 
verzoekschrift vormt deze belasting een inbreuk op de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer 
van goederen en beperkt ze de concurrentie op de markt voor tweedehands auto's, omdat ze de 
prijs van auto's hoog houdt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008

Indiener is dan ook van mening dat hij wordt achtergesteld ten opzichte van andere EU-
burgers die in andere lidstaten wonen. Bovendien beperkt deze belasting volgens hem de 
concurrentie op de markt voor tweedehands auto's, omdat ze de prijs van auto's hoog houdt.

Belastingen als de VRT bestaan in verschillende lidstaten en zijn toelaatbaar wanneer ze 
worden toegepast op goederen afkomstig uit lidstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de 
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voorwaarden van artikel 90 van het Verdrag. Het Europees Hof van Justitie heeft 
herhaaldelijk verklaard dat belastingen door lidstaten mogen worden geheven bij de eerste 
registratie op hun grondgebied van auto's die in andere lidstaten zijn geproduceerd of gekocht, 
op voorwaarde dat deze belastingen niet discriminerend zijn ten opzichte van auto's afkomstig 
uit andere delen van de Gemeenschap. 
Het Hof heeft ook in verschillende uitspraken bepaald dat het heffen door een lidstaat van een 
belasting op tweedehands auto's uit een andere lidstaat in strijd is met de eerste alinea van 
artikel 90 van het Verdrag, wanneer het bedrag van de belasting hoger is dan de belasting die 
nog rust op de waarde van een gelijksoortig, reeds op het nationale grondgebied geregistreerd 
gebruikt voertuig. Het essentiële punt is dus niet de relatie tussen de hoogte van de belasting 
en de aanschafprijs in een andere lidstaat – die immaterieel is, aangezien deze geen invloed 
heeft op de waarde van de auto in Ierland – maar het percentage van de waarde van een 
gelijksoortige auto op de Ierse markt in de vorm van restbelasting.
De Europese Commissie heeft op 5 juli 2005 een voorstel ingediend voor een richtlijn
(COM/2005/261/definitief) waarin van lidstaten wordt verlangd dat ze hun belastingsystemen 
voor personenauto's herstructureren. Het doel van dit voorstel is de werking van de interne 
markt te verbeteren door bestaande belastingobstakels voor het overbrengen van 
personenauto's van de ene lidstaat naar een andere lidstaat op te heffen. Het zou ook de 
duurzaamheid bevorderen door herstructurering van de belastinggrondslag van zowel 
registratie- als jaarlijkse motorrijtuigenbelasting door opname van elementen die rechtstreeks 
verband houden met de kooldioxide-uitstoot van personenauto's. Doel van het voorstel is 
alleen het vaststellen van een EU-structuur voor belastingen op personenauto's. Het zou geen 
belastingtarieven harmoniseren of lidstaten verplichten nieuwe belastingen te introduceren. 
Tot dusverre is er in de Raad geen echte vooruitgang geboekt inzake het voorstel.

Conclusie

Bepaalde aspecten van de VRT worden door de Commissie onderzocht om vast te stellen of 
de belasting als zodanig in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht. De zaken die 
door indiener aan de orde zijn gesteld, vallen niet binnen dit nieuwe onderzoek, aangezien zij
geen aanleiding geven tot bezorgdheid met betrekking tot de verenigbaarheid met het 
Gemeenschapsrecht.
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