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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Om: Andragende nr. 0240/2015 af Dumitru Gavrila, rumænsk statsborger, om 

fritagelse for toldafgifter på visse artikler, der er bestemt til 

uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel udvikling for handicappede 

1. Sammendrag 

Andrageren fremfører, at Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16 november 2009 om en 

fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter definerer de tilfælde, 

hvor der i særlige tilfælde kan indrømmes fritagelse for betaling af importafgifter på varer, 

der bringes i fri omsætning, selv om de stammer fra toldområdet uden for EU. I forordningen 

bestemmes i artikel 66-73, at genstande, der specielt er fremstillet med henblik på at hjælpe 

blinde frem uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt kan indføres uden 

importafgifter. 

Finansministeriet har offentliggjort dekret nr. 2286/2011 om ændring af og tilføjelse til 

bilaget til finansministeriets dekret nr. 2400/2010 om proceduren for anvendelse af 

bestemmelserne i artikel 61-65 og artikel 74-80 i forordningen. Andrageren oplyser, at disse 

retsakter specifikt henviser til artikel 61-65 og artikel 74-80, men ikke nævner artikel 66-68 i 

forordning (EF) nr. 1186/2009, der omhandler genstande, der specielt er fremstillet til at 

hjælpe blinde og andre fysisk handicappede ved import af genstande til eget brug. Andrageren 

påstår, at Rumænien dermed krænker disse personers ret til selv at importere genstande, som 

er bestemt til at fremme deres integration i samfundet. Andrageren kræver derfor en ændring 

af finansministeriets dekret og bestemmelserne i skattelovgivningen vedrørende fritagelse fra 

toldafgifter for de personer, som er berettiget til det. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling 

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2015). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6). 

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. februar 2016 
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Kommissionens tjenestegrene er i færd med at undersøge de spørgsmål, som andrageren har 

rejst, på baggrund af hans klage til Kommissionen om samme emne, og har kontaktet de 

rumænske myndigheder via EU-Pilot.  

Kommissionens tjenestegrene vil informere andrageren og Udvalget for Andragender om 

resultatet af dens undersøgelse, og hvorvidt en overtrædelsesprocedure mod Rumænien vil 

blive indledt, når undersøgelsen er afsluttet. 

4. Kommissionens svar (REV I), modtaget den 29. juni 2016 

Som følge af direkte klager til Kommissionen om dette emne har Kommissionens 

tjenestegrene kontaktet de rumænske myndigheder.  

 

Med henblik på at fjerne hindringer for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1186/2009 har 

de rumænske myndigheder accepteret at ophæve finansministeriets dekret 2400/2010 senest 

den 30. juni. Kommissionens tjenestegrene vil derfor holde øje med sagen og afslutte sin 

undersøgelse, når dekretet er blevet ophævet, og den umiddelbare anvendelighed af 

forordning (EF) nr. 1186/2009 er blevet sikret. 

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 28. oktober 2016 

Kommissionens tjenestegrene har som følge af direkte klager til Kommissionen om dette 

emne kontaktet de rumænske myndigheder.  

 

Med henblik på at fjerne hindringer for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1186/2009 har 

de rumænske myndigheder med et af finansministeren underskrevet ministerielt dekret af 

31. august 2016 ophævet dekret 2400/2010. Ifølge de seneste oplysninger, der er blevet 

modtaget fra de rumænske myndigheder, afventer det ministerielle dekret af 31. august 2016 i 

øjeblikket en offentliggørelse i Rumæniens statstidende. Den offentliggjorte udgave sendes til 

Kommissionen så hurtigt som muligt. Kommissionen vil afslutte sin undersøgelse, når 

dekretet er blevet offentliggjort, og den umiddelbare anvendelighed af forordning (EF) 

nr. 1186/2009 er blevet sikret. 

 

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 31. januar 2017 

Den 27. oktober 2016 oplyste Kommissionens tjenestegrene andrageren om, at kontakterne 

med de rumænske myndigheder havde ført til, at disse havde offentliggjort dekret 2148/2016, 

som ophæver dekret 2400/2010. Ifølge Kommissionens tjenestegrene var de hindringer for 

den fulde anvendelse af forordning (EF) nr. 1186/2009 om toldfritagelse1, der var skabt ved 

dekret 2400/2010, blevet fjernet i Rumænien. 

 

Andrageren gjorde imidlertid som svar på disse oplysninger gældende, at de rumænske 

myndigheder ganske vist rent faktisk havde ophævet dekret 2400/2010, men blot havde flyttet 

indholdet af dekretet til dekret 105/2016, og at begrænsningerne for den fulde anvendelse af 

forordning (EF) nr. 1186/2009 derfor stadig består i Rumænien.  

 

Andrageren henviste til artikel 53 i dekret 105/2016, hvori det bestemmes, at varer 

                                                 
1 Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning 

vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, EUT L 324 af 10.12.2009. 
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konstrueret til blinde og andre handicappede kun er fritaget for merværdiafgift (moms), hvis 

de importeres af institutioner eller organisationer, som er godkendt til at modtage sådanne 

afgiftsfri artikler. Det følger af denne bestemmelse, at de handicappede selv ikke kan opnå en 

sådan fritagelse, hvis de importer de nævnte artikler direkte til eget brug.  

  

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og er nået frem til 

følgende konklusion.  

 

Dekret 105/2016 er, i de relevante dele, som andrageren henviser til, ikke en gennemførelse af 

forordning (EF) nr. 1186/2009 om toldfritagelse, men derimod en gennemførelse af direktiv 

2009/132/EF om momsfritagelse1. Selv om direktiv 2009/132/EF indeholder nogle 

bestemmelser, der ligner bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1186/2009, skal det bemærkes, 

at de to foranstaltninger ikke er identiske med hensyn til artikler til brug for handicappede. I 

modsætning til toldfritagelsen i henhold til artikel 67 og 68 i forordning (EF) nr. 1186/2009 

gælder momsfritagelsen i henhold til artikel 48 i direktiv 2009/132/EF kun import foretaget af 

institutioner eller organisationer, som hovedsageligt varetager uddannelse af eller yder bistand 

til handicappede, og ikke direkte import foretaget af de handicappede selv.  

 

Som følge synes dekret 105/2016, og navnlig artikel 53 heri, at være en korrekt 

gennemførelse af direktiv 2009/132/EF.  

  

Konklusion 

 

Under hensyntagen til ovenstående elementer og det forhold, at der nu synes at være sikret 

fuld anvendelse af forordning (EF) nr. 1186/2009 i Rumænien, har Kommissionens 

tjenestegrene afsluttet deres undersøgelse af sagen.  

 

                                                 
1
 Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra 

b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig 

indførsel af goder, EUT L 292 af 10.11.2009. 


