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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0497/2006 af R. Chamberlain, engelsk statsborger, om import af tobak fra 
Frankrig til Det Forenede Kongerige og den dermed forbundne beslaglæggelse af hans 
bil

1. Sammendrag

Andrageren og hans partner blev stoppet i Frankrig ved indkørslen til Eurotunnelen af britiske 
toldere og spurgt, hvor meget tobak de havde købt i Belgien til dem selv og deres familie. 
Andrageren understreger, at de ikke fik mulighed for at betale toldafgifter for varerne, som 
derimod blev beslaglagt. Deres bil blev også beslaglagt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den17. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Faktiske omstændigheder
Andrageren besøgte Frankrig. På vej tilbage til Det Forenede Kongerige den 27. april 2006 
blev han stoppet ved Eurotunnellen af HM Revenue & Customs. Den tobak, som han og hans 
kone havde taget med til eget brug og til familien, blev beslaglagt sammen med deres bil. I 
andragendet anførte han, at han ikke fik mulighed for at betale nogen toldafgifter for tobakken 
i Det Forenede Kongerige.

EF-regler
Med henblik på at lette den frie bevægelighed for tobak og alkoholholdige drikke - som er 
pålagt høje afgifter i de fleste medlemsstater og dermed er særligt udsatte for svig - er 
medlemsstaterne blevet enige om fælles regler, som er fastsat i fællesskabslovgivningen 
(navnlig i direktiv 92/12/EØF). Dette system bygger på princippet om, at disse varer bør 
beskattes i den stat, hvor de skal forbruges. 
Der findes en undtagelse for tobak og alkohol, som privatpersoner anskaffer til eget brug 
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(hvilket betyder, at køberen selv forbruger varerne eller forærer dem til tredjeparter uden at 
modtage noget til gengæld), forudsat at køberen også selv medfører varerne.

For disse situationer fastsættes det i artikel 8 i direktiv 92/12/EØF, at punktafgifterne betales i 
den medlemsstat, hvor varerne er købt. Der skal ikke betales yderligere afgifter eller skatter i 
de medlemsstater, som varerne efterfølgende medføres til. Der kræves ingen angivelser eller 
andre formaliteter. Specielt skal det nævnes, at der ikke er nogen fast grænse for mængden af 
varer, der kan købes og medføres på denne måde, naturligvis forudsat at alle varerne 
udelukkende er beregnet til køberens "eget brug"1. Hvis varerne er beregnet til andet brug end 
køberens "eget brug", skal der dog betales punktafgifter i bestemmelsesmedlemsstaten.

På grund af denne forskel mellem varer beregnet til "eget brug" og varer beregnet til andre 
formål er det af og til nødvendigt, at medlemsstaternes myndigheder fastslår, hvorvidt 
specifikke varer virkelig er beregnet til "eget brug", eller om indehaverens hensigt i 
virkeligheden er en anden. I henhold til bestemmelserne i direktiv 92/12/EØF skal 
myndighederne foretage denne vurdering under hensyntagen til alle relevante forhold i de 
enkelte tilfælde. De må imidlertid ikke udelukkende basere deres konklusioner på mængden af 
varer. 

De kan dog tage mængden i betragtning som et af flere aspekter af den samlede vurdering. 
Her tillader fællesskabslovgivningen (artikel 9, stk. 2, i direktiv 92/12/EØF) medlemsstaterne 
at anvende visse referencemængder: Hvis de pågældende varer overstiger disse mængder, kan 
det betragtes som et tegn på, at varerne ikke reelt er til "eget brug". Hvis varerne på den anden 
side ikke når op på disse mængder, kan det modsatte antages. Det Forenede Kongerige 
benytter sig af den slags vejledende mængder. Vi har forstået, at de mængder, der anvendes 
for øjeblikket, er f.eks. 3.200 cigaretter, 3 kg tobak, 110 l øl og 90 l vin.

Hvis det fastslås, at en person er i besiddelse af varer, som ikke er til eget brug, og ikke har 
overholdt de procedurer for "kommercielle" forsendelser, der er fastsat i EF-reglerne, er 
medlemsstaten berettiget til at anvende sanktioner imod en sådan ulovlig adfærd. På baggrund 
af et generelt princip i fællesskabslovgivningen giver det imidlertid sig selv, at en sådan 
sanktion skal forholdsmæssig, dvs. at den skal være nødvendig og ikke gå længere end det, 
der kræves for at nå målet med den (som i dette tilfælde er at sikre overensstemmelse med 
beskatningsreglerne).

Den situation, der nævnes i andragendet, vedrører Det Forenede Kongeriges told- og 
skattemyndigheders politikker over for privatpersoner, der rejser ind i Det Forenede 
Kongerige med punktafgiftsbelagte varer (alkoholholdige drikke og tobak), som er købt 
inklusive afgifter i andre medlemsstater. I henhold til fællesskabslovgivningen (direktiv 
92/12/EØF) kan en privatperson købe en hvilken som helst mængde af sådanne 
punktafgiftspligtige varer i en medlemsstat og medbringe varerne til en anden medlemsstat 
uden nogen formaliteter og uden at skulle betale punktafgifter i den anden stat, forudsat at 
varerne udelukkende er beregnet til den persons brug (hvilket betyder, at varerne skal være 
beregnet til indehaverens eget forbrug eller til at blive foræret bort som gaver uden 

  
1 Bemærk, at visse faste grænser kan gælde for nogle nye medlemsstater, som har tiltrådt Fællesskabet 
efter 2004.
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modydelse). Hvis varerne derimod er beregnet til andre formål end "eget brug", skal der 
opkræves punktafgifter i den anden medlemsstat.

Baggrund
Efter adskillige klager (indgivet i 2001) over problemer, der svarer til de problemer, som 
andrageren anfører, indledte Kommissionen overtrædelsesprocedurer i henhold til EF-
traktatens artikel 226. Efter grundige undersøgelser konkluderede Kommissionen, at den 
britiske sanktionsordning på nogle punkter var uforholdsmæssig (og dermed var i strid med 
fællesskabslovgivningens principper). Kommissionen mente, at den systematiske 
beslaglæggelse af de pågældende punktafgiftsbelagte varer (og evt. af det køretøj, der blev 
anvendt til transport af varerne) var en uforholdsmæssig sanktion i situationer, hvor varerne 
var beregnet til andre formål end indehaverens "eget brug" som defineret ovenfor og dermed 
var punktafgiftspligtige i Det Forenede Kongerige, men imidlertid ikke var beregnet til 
indtjeningsformål, og der ikke var andre skærpende omstændigheder.

Som følge heraf besluttede Kommissionen den 7. juli 2004 at udstede en begrundet udtalelse 
til Det Forenede Kongerige og den 20. oktober 2004 at indbringe sagen for Domstolen. 

Efter denne beslutning stillede de britiske myndigheder forslag til ændring af politikken, og 
Kommissionen undersøgte dem. Fra og med marts i år har Det Forenede Kongerige 
gennemført de fornødne ændringer, hvilket har betydet, at Kommissionen har kunnet afslutte 
overtrædelsesproceduren.

Konklusion
Fordi der manglede tilstrækkelige oplysninger i andragendet til, at Kommissionen kunne 
vurdere andragerens situation korrekt, besluttede Kommissionen at kontakte Det Forenede 
Kongeriges faste repræsentation for at få afklaret andragerens situation og undersøge 
gennemførelsen af HM Revenue & Customs' nye politik på baggrund af EF-reglerne. 
Udvalget for Andragender vil blive underrettet om resultatet af denne undersøgelse.


