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Om: Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat 

Det er et afgørende krav til ikke-diskriminatoriske vejafgifter, at alle brugere betaler samme gebyr for 
brug af vejene. En af Kommissionens grundlæggende betænkeligheder ved Tysklands oprindelige 
lovgivning om vejskat var, at den forskelsbehandlede udenlandske bilister, fordi den gav indbyggerne i 
Tyskland mulighed for at opnå et skattefradrag svarende til det nøjagtige beløb for vejskatten. Dermed 
ville fradraget af vejskatten fra bilafgiften have medført en de facto fritagelse fra afgiften udelukkende 
for biler, der er indregistreret i Tyskland. Eftersom der ikke var gjort noget ved denne problemstilling, 
indledte Kommissionen en traktatbrudsprocedure og overdrag sluttelig sagen mod Tyskland til EU-
Domstolen. Kommissionen agter dog nu at sætte traktatbrudsproceduren i bero, fordi den nåede frem 
til en aftale med Tyskland den 1. december 2016. Både kommissær Violeta Bulc og Tysklands 
transportminister, Alexander Dobrindt, er overbeviste om, at den nye ordning er "ikke-diskriminatorisk" 
og "i fuld overensstemmelse med EU-retten".  

Det ændrede forslag vil ikke desto mindre sikre, at kun køretøjer, som er indregistreret i Tyskland, 
nyder godt af en fratrækning af vejafgiften ved betalingen af deres årlige bilafgift. I realiteten – og dette 
blev igen bekræftet offentligt af den tyske transportminister – er det stadig kun udenlandske brugere, 
der rent faktisk kommer til at betale den tyske vejafgift. 

Kan Kommissionen præcisere, i hvilken udstrækning denne politiske overenskomst fjerner 
forskelsbehandlingen på grundlag af nationalitet? 

Kommissionen anser denne reviderede afgiftsordning for at være "et væsentligt første skridt i retning 
af at skabe en EU-dækkende vejafgiftsordning".  

Hvorfor er det helt præcist, at Kommissionen føler sig overbevist om denne ordning, når den har til 
formål fortrinsvis at pålægge udenlandske brugere afgifter? 
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