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skattemyndigheder
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toldmyndigheders inspektion
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skattemyndigheder
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fastlandet og om afskaffelse af toldfrit salg

– Andragende 961/2001 af Johnson Adedeji Ibitola, britisk statsborger, om 
indkøbsture til fastlandet med henblik på køb af alkohol og cigaretter og om den 
adfærd, der bliver udvist af de britiske told- og skattemyndigheder

– Andragende 139/2002 af Brian Jones, britisk statsborger, om told- og 
skattebestemmelserne vedrørende tobaksvarer og alkohol i forbindelse med rejser 
mellem medlemsstaterne
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– Andragende 915/2002 af Graham Bathurst, britisk statsborger, om fri 
bevægelighed for varer - EU's direktiv 92/12/EØF
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– Andragende 1118/2002 af Kelly Hughes, britisk statsborger, om tilbageholdelse af 
varer, der er indført fra Europa

1. Sammendrag

Andragende 470/2001
Andrageren anfører, at mange britiske statsborgere stoppes og visiteres af toldembedsmænd, 
når de vender tilbage til Storbritannien efter indkøbsture, der hovedsagelig går til Frankrig og 
Belgien. Han klager over de vanskeligheder, der er forbundet med at overbevise 
myndighederne om, at de mængder alkohol og cigaretter, der er indkøbt til en lavere pris, er 
til personligt forbrug. Andrageren er af den holdning, at britiske statsborgere bør kunne rejse 
frit til andre medlemsstater uden at føle sig truet af nidkære toldembedsmænd på tilbagerejsen 
til Storbritannien.

Andragende 813/2001
Andrageren anfører, at han regelmæssigt rejser til Frankrig på endagsrejser for at købe 
billigere varer. Han klager over, at han regelmæssigt bliver stoppet og visiteret af 
toldmyndighederne på sin tilbagerejse til Det Forenede Kongerige med den begrundelse, at 
han mistænkes for at indføre mere end den lovlige mængde cigaretter.

Andragende 846/2001
Andrageren anfører, at hun og hendes mand blev stoppet af de britiske toldmyndigheder efter 
en indkøbstur til Frankrig og Belgien. Andragerens bil blev gennemsøgt, og 
toldembedsmændene beslaglagde en stor mængde tobak, cigaretter og øl. Efterfølgende blev 
afgiftspligtige varer, som andrageren hævder var til hendes personlige brug, fundet i hendes 
hjem og beslaglagt. I lyset af andragerens talrige ture til det europæiske fastland beslaglagde 
toldmyndighederne ligeledes hendes bil. Hun er efterfølgende blevet forsikret om, at den vil 
blive tilbageleveret til hende.

Andragende 921/2001
Andrageren klager over, at han efter at være vendt tilbage til Det Forenede Kongerige fra en 
indkøbstur til Frankrig blev stoppet, og at den tobak og de cigaretter, han havde købt, blev 
beslaglagt af toldmyndighederne. Hans bil blev også tilbageholdt. Med den begrundelse, at 
han er taxichauffør, hævder han, at han er ude af stand til at arbejde i adskillige måneder, 
indtil bilen leveres tilbage til ham. Han mener, at denne aktion udgør en overtrædelse af hans 
rettigheder.

Andragende 957/2001
Andrageren klager over den kontrol, der udføres af de britiske told- og skattemyndigheder på 
passagerer på færger over kanalen, som vender tilbage til Det Forenede Kongerige, hvoraf 
mange har købt billigere alkohol og tobak på fastlandet. I nogle tilfælde bliver personbiler 
tilbageholdt, og ejerne retsforfølges for at være i besiddelse af mere end den lovlige mængde 
af de indførte varer. Andrageren kritiserer de høje priser på brændstof, alkohol og cigaretter i 
Det Forenede Kongerige. Han gør gældende, at afskaffelsen af det toldfrie salg på færger over 
kanalen har medført en dramatisk forøgelse af prisen på rejser over Den Engelske Kanal og 
har afskrækket mange mennesker fra at tage på ferie.
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Andragende 961/2001
Andrageren forklarer, at han rejste til Frankrig for at købe store mængder øl til sin datters 18-
års fødselsdagsfest. Han anfører, at han på vejen tilbage blev stoppet af de britiske told- og 
skattemyndigheder ved Calais, der foretog en grundig gennemsøgning af hans køretøj. Det 
lykkedes ham ikke at godtgøre over for toldembedsmanden, at de indkøbte øl var til hans 
personlige brug, og hans bil blev tilbageholdt, hvorefter han skulle finde ud af at komme 
tilbage til Det Forenede Kongerige med sin 9-årige datter. Andrageren klager over, at hans bil 
nu seks uger senere endnu ikke er blevet tilbageleveret. Med den begrundelse, at han er 
taxichauffør, hævder han, at han er ude af stand til at tjene penge. Hans mener, at denne 
aktion fra told- og skattemyndighedernes side er ude af proportioner i forhold til hans 
påståede overtrædelse af bestemmelserne om importafgifter.

Andragende 139/2002
Andrageren rejser en række spørgsmål om told- og skatteembedsmænds aktiviteter samt om 
den vilkårlige beslaglæggelse af varer, der er indkøbt i andre EU-medlemsstater til personlig 
brug.

Andragende 577/2002
Andrageren anfører, at hun sammen med to venner blev stoppet i en bil, der tilhørte hendes 
far, der bor i Dover, af toldembedsmænd for at være i besiddelse af en mængde tobak, der var 
blevet købt under deres rejse i Belgien, og som i henhold til toldembedsmændene oversteg 
den højst tilladte mængde til personlig brug. Det endte med, at varerne og bilen blev 
beslaglagt og aldrig blev tilbageleveret til ejerne, der forgæves har gjort indsigelse imod dette 
gennem de behørige retlige kanaler. Andrageren anmoder om bistand til at forsvare hendes 
rettigheder som europæisk borger.

Andragende 915/2002
Andrageren skriver, at told- og skattemyndighederne gentagne gange har beslaglagt cigaretter 
fra ham, da han vendte tilbage fra sin ferie. Han siger, at myndighederne gav ham forkert 
information, da han spurgte dem om, hvor mange cigaretter han måtte tage med tilbage. Han 
skriver, at han blev forledt til at tro, at han kunne rejse mellem landene og købe varer til 
personlig brug. Andrageren mener, at den britiske regering har til hensigt at afholde ham fra at 
udøve sine rettigheder som europæisk borger ved at pålægge urimelige afgifter.

Andragende 1118/2002
Andrageren klager over de britiske toldmyndigheder. Hun skriver, at hvis en person vender 
tilbage til Det Forenede Kongerige fra Frankrig med cigaretter, kan toldmyndighederne 
tilbageholde varerne og køretøjet. Hun anmoder om, at der anlægges sag mod Det Forenede 
Kongeriges regering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 470/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. november 
2001).
Andragende 813/2001 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2002).
Andragende 846/2001 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2002).
Andragende 921/2001 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2002).
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Andragende 957/2001 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2002).
Andragende 961/2001 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2002).
Andragende 139/2002 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. september 
2002).
Andragende 577/2002 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. februar 2003).
Andragende 915/2002 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. marts 2003).
Andragende 1118/2002 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. maj 2003).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. marts 2003.

a. Meddelelsens baggrund og emne

"Samtlige ovenstående andragender vedrører de sanktioner, som de britiske myndigheder har 
indført over for personer, som myndighederne har konstateret var i færd med at transportere 
alkohol- og tobaksprodukter, der er købt i andre medlemsstater i henhold til de sædvanlige 
regler for det indre marked. Dette emne er ligeledes omhandlet i de overtrædelsesprocedurer, 
som er indledt i medfør af EF-traktatens artikel 226 (nr. 2001/4138). Andragende 846/2001 
blev behandlet på mødet i Udvalget om Andragender den 20. juni 2002.

Formålet med nærværende meddelelse er at oplyse Parlamentet om status for 
overtrædelsesprocedure nr. 2001/4138, således at Udvalget om Andragender kan tage dette i 
betragtning i forbindelse med sin behandling af andragender, såfremt det anser det for 
nødvendigt.

b. Status for overtrædelsesproceduren

Efter at have modtaget klager, der vedrørte situationer, som svarede til de af andragerne 
beskrevne, indledte Kommissionen en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 226, idet 
den fremsendte en formel åbningsskrivelse, som blev meddelt Det Forenede Kongerige den 
23. oktober 2001. Det Forenede Kongerige besvarede skrivelsen den 19. december 2001.

Da Kommissionen havde foretaget en grundig gennemgang af de britiske myndigheders 
bemærkninger og andre oplysninger, der var indhentet i forbindelse med undersøgelsen, anså 
den det for at være nødvendigt at anmode Det Forenede Kongerige om yderligere 
præciseringer. Den 23. september 2002 blev der tilsendt Det Forenede Kongerige yderligere 
en formel åbningsskrivelse. De britiske myndigheders bemærkninger hertil blev modtaget den 
26. november 2002.

Kommissionens tjenestegrene har noteret sig andragernes oplysninger samt bemærkningerne 
fra de britiske myndigheder og oplysninger fra andre kilder samt udviklingen under sagens 
behandling (herunder en række afgørelser fra de britiske domstole).

Kommissionens tjenestegrene har endnu ikke tilendebragt deres undersøgelser, og 
Kommissionen har derfor endnu ikke draget sin endelige konklusion om en eventuel 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen.
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c. Konklusion

Kommissionens standpunkt med hensyn til disse andragender vil afhænge af de konklusioner, 
Kommissionen drager under overtrædelsesproceduren, og Kommissionen er på nuværende 
tidspunkt ikke i stand til at fremsætte bemærkninger ud over dem, der blev fremsat inden 
mødet i Udvalget om Andragender, der blev afholdt den 20. juni 2002.

Kommissionen vil snarest muligt underrette Parlamentet om de konklusioner vedrørende 
overtrædelsesprocedure nr. 2001/4138, som den håber at kunne drage inden for kort tid, 
sammen med alle relevante bemærkninger vedrørende andragenderne."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 18. august 2005.

"En ajourføring med hensyn til den overtrædelsesprocedure, der omhandler de problemer, der 
gøres opmærksom på i andragenderne.

De andragender, der henvises til i det ovenstående, 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 beregnede til den persons brug (hvilket betyder, at varerne skal være 
beregnede til indehaverens eget forbrug eller til at blive foræret bort som gaver uden 
modydelse). Hvis varerne derimod er beregnede til andre formål end "eget brug", skal der 
opkræves punktafgifter i den anden medlemsstat.

Andragerne gør i det væsentlige gældende, at Det Forenede Kongeriges told- og 
skattemyndigheder afholder Det Forenede Kongeriges statsborgere fra at foretage indkøb i 
andre medlemsstater ved at gennemføre overdreven kontrol og pålægge overdrevne 
sanktioner over for dem, der menes at være i besiddelse af punktafgiftsbelagte varer, som er 
indkøbt i andre medlemsstater til andre formål end deres eget forbrug, hvorved de nægter 
landets statsborgere de frihedsrettigheder, der er fastlagt inden for rammerne af det indre 
marked.

Efter adskillige klager over problemer, der svarer til de problemer, som andragerne anfører, 
indledte Kommissionen overtrædelsesprocedurer i henhold til EF-traktatens artikel 226. Efter 
grundige undersøgelser har Kommissionen konkluderet, at den britiske sanktionsordning på 
nogle punkter er uforholdsmæssig (og dermed i strid med fællesskabslovgivningens 
principper). Kommissionen mener, at den systematiske tilbageholdelse af de pågældende 
punktafgiftsbelagte varer (og eventuelt af det køretøj, der blev anvendt til transport af varerne) 
er en uforholdsmæssig sanktion i situationer, hvor varerne er beregnede til andre formål end 
indehaverens "eget brug", som defineret ovenfor, og dermed er punktafgiftspligtige i Det 
Forenede Kongerige, men imidlertid ikke er indkøbt med henblik på fortjeneste, og der ikke 
er andre skærpende omstændigheder.
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Som følge heraf besluttede Kommissionen den 7. juli 2004 at sende en begrundet udtalelse til 
Det Forenede Kongerige og den 20. oktober 2004 at indbringe sagen for Domstolen.

Det Forenede Kongerige har for nylig udtrykt vilje til at finde en løsning for at undgå, at 
sagen bliver indbragt for EF-Domstolen. Kommissionen afholder løbende drøftelser med Det 
Forenede Kongeriges myndigheder om deres forslag og besluttede at afsætte noget tid for at 
se om Det Forenede Kongerige fremsætter et tilfredsstillende forslag."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. januar 2007.

"Efter denne beslutning stillede de britiske myndigheder forslag til ændring af politikken, og 
Kommissionen undersøgte dem. Fra og med marts 2006 har Det Forenede Kongerige 
gennemført de fornødne ændringer, hvilket har betydet, at Kommissionen har kunnet afslutte 
overtrædelsesproceduren.

I lyset af at det har været en kompliceret sag, er det hensigtsmæssigt at redegøre for de 
relevante bestemmelser i EF-lovgivningen, de problemer, der blev gjort gældende over for 
Det Forenede Kongeriges myndigheder under procedurens forløb, og endelig de 
foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige har truffet for løse de øvrige problemer, som 
Kommissionen havde gjort opmærksom på.

Fællesskabsbestemmelser

Med henblik på at fremme 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). Denne ordning 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 
(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 grænse for mængden af 
varer, der kan købes og transporteres på denne måde, naturligvis forudsat at alle varerne 
udelukkende er beregnede til køberens "eget brug"1. Hvis varerne er beregnede til andet brug 
end køberens "eget brug", skal der dog betales punktafgifter i bestemmelsesmedlemsstaten.

På grund af denne forskel mellem varer beregnede til "eget brug" og varer beregnede til andre 
formål er det af og til nødvendigt, at medlemsstaternes myndigheder fastslår, hvorvidt 
specifikke varer virkelig er beregnede til "eget brug", eller om indehaverens hensigt i 

  
1 Det bedes imidlertid bemærket, at der er fastlagt begrænsninger for tobak, der købes i nogle af de nye 
medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovenien og Slovakiet). 
Oplysninger om de gældende regler i Det Forenede Kongerige findes på www.hmcr.gov.uk.
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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. I 
denne forbindelse tillades det i fællesskabslovgivningen (artikel 9, stk. 2, i direktiv 
92/12/EØF), at medlemsstaterne anvender 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 ligger under denne grænse, 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 at den 
pågældende person ikke har overholdt de procedurer for "kommercielle" forsendelser, der er 
fastsat i fællesskabsbestemmelserne, er medlemsstaten berettiget til at anvende sanktioner 
imod en sådan ulovlig transport. 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 være mere omfattende end det, der kræves for at nå målet med den (som i 
dette tilfælde er at sikre overensstemmelse med beskatningsreglerne).

Problemer, der blev gjort gældende over for Det Forenede Kongerige

Med udgangspunkt i de oplysninger, der fremgik af klagerne, konstaterede Kommissionen 
oprindeligt tre potentielle problemer i forhold til fællesskabslovgivningen og anmodede om 
Det Forenede Kongeriges bemærkninger hertil:

- Anvendelse af de vejledende mængder. I nogle af klagerne blev det antydet, at disse 
vejledende niveauer reelt blev anvendt som de facto-grænser.

- Kontrol af passagerer. Nogle af andragerne antydede, at Det Forenede Kongeriges 
myndigheder som fast praksis gennemførte kontrol for punktafgiftsbelagte varer, når det 
drejede sig om passagerer, der rejste ind i Det Forenede Kongerige fra andre 
medlemsstater, udelukkende som følge af, at disse passagerer krydsede grænsen.

- Endelig fremgik det af klagerne, at Det Forenede Kongeriges myndigheder i tilfælde af 
"ulovlig transport" af tobak og alkohol systematisk tilbageholdte og konfiskerede varerne. 
På samme måde ville ethvert køretøj, der blev anvendt til transport af varerne, blive 
tilbageholdt, uanset varernes værdi og omfanget af skatteindtægterne. Dette rejste tvivl om 
forholdsmæssigheden af de sanktioner, der blev pålagt.

Proceduren

Kommissionen fremlagde disse problemstillinger for Det Forenede Kongerige og anmodede 
om Det Forenede Kongeriges bemærkninger i såkaldte åbningsskrivelser. Sideløbende med 
disse drøftelser er der blevet foretaget visse ændringer i de af Det Forenede Kongeriges 
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politikker, der er under behandling.

Vores undersøgelser har resulteret i nedenstående konklusioner:

De vejledende mængder: For så vidt angår anvendelsen af de vejledende varemængder er der 
blevet foretaget ændringer af den relevante lovgivning i Det Forenede Kongerige, siden 
proceduren blev indledt. Med disse ændringer er det blevet præciseret, at varemængden blot 
er et af flere kriterier, der skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af formålet med de 
indkøbte varer. Dette er i overensstemmelse med kravene i Fællesskabets direktiver. 
Undersøgelserne har ikke ført til den konklusion, at Det Forenede Kongeriges myndigheders 
almindelige praksis er i strid med dette princip.

Kontrol af rejsende: Med hensyn til standsning og kontrol af personer, der rejser ind i Det 
Forenede Kongerige, er det blevet godtgjort, at myndighederne i henhold til Det Forenede 
Kongeriges lovgivning udelukkende er bemyndigede til at standse og kontrollere de rejsende, 
hvis der foreligger rimelige grunde til at mistænke, at der er tale om ulovligheder, f.eks. 
ulovlig transport af varer, der er punktafgiftspligtige i Det Forenede Kongerige. Dette krav er 
under sagens forløb blevet bekræftet af Det Forenede Kongeriges domstole. Undersøgelserne 
har ikke dokumenteret, at kravet om "rimelige grunde" ikke vil blive opfyldt i praksis.

Som følge heraf er der ikke blevet konstateret overtrædelse af fællesskabslovgivningen 
vedrørende disse to punkter.

I forbindelse med det punkt, der vedrører sanktionernes forholdsmæssighed, bemærkede 
Kommissionen, at Det Forenede Kongeriges praksis ikke blot bestod i at tilbageholde og 
konfiskere varer, der var omfattet af ulovlig transport af alkohol og tobak, men ligeledes 
ethvert køretøj, som blev anvendt til at transportere disse varer. Disse sanktioner blev anvendt 
systematisk og uden hensyntagen til varernes værdi, omfanget af de ubetalte afgifter eller 
andre forhold, der gjorde sig gældende i de enkelte sager (undtagen humanitære årsager).

Kommissionens holdning var, at selv om disse sanktioner kunne være hensigtsmæssige i 
sager, der drejede sig om virkelig svig med henblik på fortjeneste, var de mere vidtgående, 
end nødvendigt var i visse tilfælde, dvs. hvor det drejede sig om ulovlig transport uden 
lukrativt formål (og uden særligt skærpende omstændigheder, såsom gentagne overtrædelser 
eller en tydelig kriminel forbindelse).

Efter omfattende drøftelser fremsendte Kommissionen en såkaldt begrundet udtalelse, hvori 
Det Forenede Kongerige formelt blev anmodet om at ændre sin sanktionspraksis med hensyn 
til den kategori af sager, der er beskrevet ovenfor. Da Det Forenede Kongerige ikke efterkom 
denne anmodning, besluttede Kommissionen at indbringe sagen for EF-Domstolen for at 
denne skulle træffe en afgørelse.

Efter denne beslutning stillede Det Forenede Kongerige visse forslag til ændring af sin 
sanktionspolitik, der var udformet med henblik på at afhjælpe de problemer, som 
Kommissionen havde gjort opmærksom på. Kommissionen anså frivillig overholdelse af 
bestemmelserne for at være at foretrække i forhold til en langvarig retssag og indvilligede i at 
vurdere forslagene.



(Ekstern oversættelse) 

CM\650922DA.doc 9/9 PE 329.201/REV.II

DA

I henhold til den ændrede praksis vil Det Forenede Kongerige ikke længere systematisk 
tilbageholde og konfiskere varer og biler, der tilhører personer, som er i besiddelse af varer, 
der ikke er beregnede til personlig brug. I stedet vil personer, der er involveret i 
førstegangstilfælde af ulovlige transporter uden skærpende omstændigheder, få mulighed for 
at beholde varerne mod betaling af afgiften plus en bøde. Hvis en bil anvendes til transport af 
varerne i sådanne tilfælde, vil den ikke blive tilbageholdt, men ejeren vil almindeligvis blive 
advaret om, at den kan blive tilbageholdt, hvis foreteelsen gentages.

Denne ændrede praksis, der nu anvendes, fjerner det element af uforholdsmæssighed, der 
tidligere blev konstateret i forbindelse med mindre overtrædelser. Den ændrede praksis er i 
overensstemmelse med Kommissionens begrundede udtalelse. Som følge heraf er det ikke 
længere nødvendigt at indbringe denne sag for Domstolen, og proceduren er derfor afsluttet."


