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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0637/2005 af Sylvie Sobral, fransk statsborger, om eventuelle hindringer for den 
frie bevægelighed inden for Unionen på grund af det omstændelige bureaukrati med henblik 
på at opnå fritagelse fra portugisiske registreringsafgifter på et importeret motorkøretøj 

1. Sammendrag

Andrageren, som har haft bopæl i Portugal i over et år, klager over de omfattende 
bureaukratiske hindringer, som er skabt af de portugisiske toldmyndigheder. Som svar på 
hendes begæring om at opnå fritagelse fra, hvad der kan betragtes som uforholdsmæssigt høje 
registreringsafgifter, kræver toldmyndighederne et stort antal dokumenter, hvoraf nogle er 
svære at fremskaffe som f.eks. en attest fra den franske kommuneforvaltning, der angiver 
familiens bopæl, før den flyttede til Portugal, køretøjets motornummer osv. 
Registreringsafgifterne er over det dobbelte af anskaffelsesprisen på bilen, som er importeret 
fra Frankrig. Andrageren anmoder om Den Europæiske Unions bistand til at opnå fritagelse 
for registreringsafgiften uden at skulle betale omkostningerne i forbindelse med en returrejse 
til oprindelseslandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. november 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. maj 2006.

De faktiske omstændigheder

Andrageren, som har haft bopæl i Portugal i over et år, klager over de omfattende 
bureaukratiske hindringer, som er skabt af de portugisiske toldmyndigheder. Som svar på 
hendes begæring om at opnå fritagelse fra, hvad der kan betragtes som uforholdsmæssigt høje 
registreringsafgifter, kræver toldmyndighederne et stort antal dokumenter, hvoraf nogle er 
svære at fremskaffe som f.eks. en attest fra den franske kommuneforvaltning, der angiver 
familiens bopæl, før den flyttede til Portugal, køretøjets motornummer osv. 
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Registreringsafgifterne er over det dobbelte af anskaffelsesprisen på bilen, som er importeret 
fra Frankrig. Andrageren anmoder om Den Europæiske Unions bistand til at opnå fritagelse 
for registreringsafgiften uden at skulle betale omkostningerne i forbindelse med en returrejse 
til oprindelseslandet. 

De retlige omstændigheder

Det skal indledningsvis bemærkes, at i modsætning til en sag om moms, findes der ingen 
harmonisering på EU-plan i forbindelse med registreringsafgifter for biler. Medlemsstaterne 
kan derfor frit fastsætte sådanne afgifter, forudsat at de overholder EF-traktatens 
bestemmelser, navnlig artikel 23, 25 og 90, som fastsætter et forbud mod ind- og udførselstold 
eller afgifter med tilsvarende virkning og en diskriminerende intern beskatning af de 
importerede varer i forhold til de indenlandske produkter. Ifølge EF-Domstolen er selv meget 
høje afgifter ikke i strid med fællesskabsretten, såfremt den nationale afgiftsordning sikrer, at 
den skyldige afgift ved indførsel hidrørende fra en anden medlemsstat ikke - end ikke i 
enkelte tilfælde - overstiger den residualafgift, som udgør en del af et tilsvarende 
motorkøretøj, der allerede er indregistreret i indlandet.1

I dommen, der vedrørte meget høje registreringsafgifter for motorkøretøjer i Danmark, har 
Domstolen fastslået, at medlemsstaterne kan fastsætte den registreringsafgift, som de finder 
passende, når afgiften, der pålægges importerede varer, ikke har nogen diskriminerende eller 
beskyttende virkning, og EF-traktatens artikel 90 giver ikke retsgrundlag for en sådan censur.2
Registreringsafgifterne, der pålægges motorkøretøjer i Portugal, som er lige så høje som 
prisen på køretøjet, er derfor ikke i strid med EF-traktatens artikel 90, eftersom 
afgiftsordningen ikke har nogen diskriminerende virkning over for importerede 
motorkøretøjer i forhold til afgiftsgrundlaget og afgiftssatserne.3 Nationale afgiftsordninger, 
hvor afgifterne varierer efter et objektivt kriterium som f.eks. den afgiftspligtige motorkraft, 
er desuden lovlige i henhold til EF-traktatens artikel 90, såfremt de ikke har nogen 
diskriminatorisk eller beskyttende virkning.4

I en række sager, såsom Kommissionen mod Grækenland5 og Jacquire6 for blot at nævne 
nogle få, gjorde Domstolen det klart, at progressive afgiftsordninger, som er baseret på et 
objektivt kriterium såsom motorstørrelse, er forenelige med fællesskabsretten, såfremt den 
højere afgift, som pålægges de fleste importerede varer, ikke afholder forbrugerne fra at købe 
disse køretøjer og medfører, at de i stedet køber indenlandsk fremstillede køretøjer. Eftersom 
udenlandsk producerede personbiler, som importeres til Portugal, omfatter begge 

  
1 Dom af 22. februar 2001 i sag C- 393/98 Ministero Publico og Gomes Valente mod Fazenda Publica, punkt 

37.
2 Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 

Kongeriget Danmark, Sml. 1990, s. I-04509, punkt 10.
3 Registreringsafgifterne i Portugal er rent faktisk blandt de højeste i Den Europæiske Union.
4 Domstolens dom af 9. maj 1985 i sag 112/84 Michel Humblot mod Directeur des services fiscaux, Sml. 

1985, s. 01367, punkt 12 og 13.
5 Domstolens dom af 5. april 1990 i sag C-132/88 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 

Hellenic Republic, Sml. 1990, s. I-01567.
6 Domstolens dom af 30. november 1995 i sag C-113/94 Elisabeth Jacquier, née Casarin mod Directeur 

Général des Impôts, Sml. [1995], s. I-04203.
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afgiftsgrupper, som indgår i den portugisiske lovgivning, er der i den foreliggende sag ikke 
konstateret nogen begunstigelse af indenlandsk fremstillede køretøjer. Det er endvidere værd 
at bemærke, at Kommissionen konsekvent har støttet et differentieret afgiftssystem for 
brændstoføkonomiske biler sammenlignet med mindre brændstoføkonomiske biler samt de 
miljømæssige forhold i forbindelse med registreringsafgiftspolitikken for motorkøretøjer, 
hvilket fremgår af Kommissionens forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler.1 2

Som andrageren allerede korrekt har bemærket kan hendes bil eventuelt fritages for 
registreringsafgiften, hvis hun indsendte den krævede dokumentation til de portugisiske 
myndigheder, også selvom en sådan bestemmelse om fritagelse ikke findes i 
fællesskabsretten.

Det fremgår af fast retspraksis, at motorkøretøjer ved ejerens endelige indførsel ikke er 
fritaget for registreringsafgift i henhold til Rådets direktiv 83/183/EØF.3 I en række tilfælde, 
herunder et nyligt, har Kommissionen forsvaret fortolkningen af registreringsafgifterne, som 
er omfattet af artikel 1, stk. 1, i direktiv 83/183, og afgifterne bør derfor ikke pålægges 
motorkøretøjer, der indføres af personer, som flytter deres opholdssted til en anden 
medlemsstat.4 Domstolen bedømte imidlertid anderledes, da den fastslog, at 
registreringsafgifter ikke er knyttet til indførelsen af et motorkøretøj, med derimod til dets 
anvendelse i en medlemsstat og er dermed ikke forbudt i henhold til artikel 1, stk. 1, i direktiv 
83/183.5 Heraf følger, at Portugal ved at give afgiftsfritagelse for motorkøretøjer i de tilfælde, 
hvor en person flytter sit opholdssted til Portugal, går ud over sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabsretten. 

Artikel 13 i lovdekret nr. 264/93 indrømmer fritagelse for en importeret personbil, såfremt 
den var anskaffet og lovligt indregistreret i den medlemsstat, som ejeren er flyttet fra, og at 
vedkommende, som importerer den, har ejet den i over seks måneder, og at der ikke er givet 
afgiftsfritagelse med henblik på moms og forbrugsafgifter.6 Det er klart, at de nationale 
myndigheder skal have tilsendt visse dokumenter, der bekræfter, at vedkommende er 
berettiget til ovennævnte afgiftsfritagelse.

Hvad angår andragerens klage vedrørende kravet om, at ejerne selv skal have ført 
motorkøretøjet i medlemsstaten i forbindelse med en midlertidig indførelse af et motorkøretøj, 
skal det bemærkes, at dette princip fremgår af direktiv 83/182/EØF. I henhold til direktivet 
skal medlemsstaterne afgiftsfritage motorkøretøjer, som er indført midlertidigt på deres 

  
1 KOM(2005)0261.
2 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Beskatning af personbiler i EU -

handlingsmuligheder på nationalt og fællesskabsniveau, KOM(2002)0431. Tilgængelig på: 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Sidst besøgt den 21. december 2005.

3 Rådets direktiv 83/183/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af 
personlige ejendele fra en medlemsstat, EFT 1983 L 105, s. 64.

4 Se Domstolens dom af 29. april 2004 i sag C-387/01 Harald Weigel og Ingrid Weigel mod 
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Sml. [2004], s. I-04981; af 15. July 2004 i sag C-365/02 Marie 
Lindfors, Sml. [2004], s. I-07183; Domstolens dom af 16. juni 2005 i sag C-138/04 Kommissionen for De 
Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark, [endnu ikke offentliggjort], punkt 13.

5 Ibid., Kommissionen mod Danmark, punkt 13.
6 Lovdekret nr. 264/93 artikel 13.
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område, såfremt en række betingelser er overholdt. En af disse betingelser fremgår af 
direktivets artikel 4, som fastslår, at for at der kan ske afgiftsfritagelse for et motorkøretøj, der 
midlertidigt er indført i en anden medlemsstat, må personer ikke udlåne, udleje eller 
overdrage motorkøretøjet i medlemsstaten. Denne betingelse betyder i snæver forstand, at det 
kun er personen, i hvis navn motorkøretøjet er indregistreret, der har ret til at føre køretøjet i 
en anden medlemsstat, og som kan opnå sidstnævnte afgiftsfritagelse. Dette betyder, at mens 
et motorkøretøj er midlertidigt indført i Portugal, skal ejeren, i det foreliggende tilfælde 
andrageren, selv føre motorkøretøjet på trods af de ulemper, som dette kan medføre.

Hvad angår de dokumenter, som kræves for at indregistrere motorkøretøjet i Portugal, 
bemærker Kommissionen, at der kan kræves visse dokumenter, for at der kan opnås 
afgiftsfritagelse i henhold til artikel 2, stk. 3, i direktiv 83/183/EØF. Forpligtelsen til at 
fremsende de øvrige dokumenter, som kræves af de portugisiske myndigheder, er forenelig 
med den gældende fællesskabsret. I henhold til Domstolens retspraksis1 er en i en 
medlemsstat gældende godkendelsesordning for køretøjer importeret fra en anden 
medlemsstat, hvor de allerede er godkendt til anvendelse, forenelig med EF-traktatens artikel 
28 og 30, såfremt kontrolforanstaltningerne ikke indebærer urimelige omkostninger eller 
frister, og myndighederne sikrer, at betingelserne fuldt ud overholdes, når producenten eller 
dennes repræsentanter har fået til opgave at udføre den nødvendige kontrol. Det er muligt for 
importøren at undgå de formelle kontrolforanstaltninger ved at fremlægge dokumenter 
udfærdiget i eksportmedlemsstaten, for så vidt dokumenterne indeholder de nødvendige 
oplysninger på grundlag af en allerede udført kontrol.

I henhold til artikel 3 i Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om 
registreringsdokumenter for motorkøretøjer skal medlemsstaterne udstede en 
registreringsattest for køretøjer, der kræves registreret efter deres nationale lovgivning i 
henhold til den model, der fremgår af bilag 1 i direktivet. Modellen indeholder køretøjets 
tekniske karakteristika. Det skal bemærkes, at betragtning (5) i direktivet fastslår, at for at 
registrere et køretøj, der tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, kræver alle 
medlemsstaterne bl.a. en attest, der dokumenterer denne registrering og køretøjets tekniske 
karakteristika.

Siden 1. januar 1998 skal alle personbiler, som indregistreres i EU, være i overensstemmelse 
med bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer og skal registreres på 
baggrund af deres EF-typeattest.

Heraf følger, at medlemsstaterne kan kræve, at der udstedes en EF-typeattest, der er udstedt af 
producenten, og som beskriver motorkøretøjets tekniske karakteristika. I henhold til artikel 6, 
stk. 1, i direktiv 70/156/EØF skal producenten udstede en typeattest, som skal ledsage alle 
motorkøretøjer, der er produceret i henhold til godkendelsen af køretøjstypen.

Eftersom det pågældende motorkøretøj er indregistreret i Frankrig i 2004, må det formodes, at 
køretøjet har en gyldig typeattest, og derfor er en yderligere godkendelsesprocedure ikke 

  
1 Se f.eks. Domstolens dom af 11. juni 1987 i sag 406/85, Procureur de la République mod Daniel Gofette og 

Alfred Gilliard, Sml. 1987, s. 2525.
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nødvendig. 

På baggrund af det anførte vurderes det ikke, at andragendet indeholder en tilsidesættelse af 
EF-traktatens artikel 90, men hvis det bekræftes, at Portugal kræver yderligere tekniske 
oplysninger ud over typeattesten, ville dette udgøre en tilsidesættelse af artikel 6 i direktiv 
70/156/EØF.

Konklusion.
Andrageren bedes venligst kontakte Reinhard Schulte-Braucks (Reinhard.Schulte-
Braucks@cec.eu.int), Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, chef
for afdelingen for bilindustri, og fremsende yderligere og mere detaljerede oplysninger.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 23. marts 2007.

Som andrageren korrekt har bemærket, kan hendes bil eventuelt fritages for 
registreringsafgiften, hvis hun indsendte den krævede dokumentation til de portugisiske 
myndigheder, også selvom en sådan bestemmelse om fritagelse ikke findes i 
fællesskabsretten.

Bestemmelsesmedlemsstaten kan imidlertid foretage yderligere tekniske kontroller, såfremt 
den dokumentation, som er nødvendig for myndighederne, ikke fremgår af attesterne. Disse 
yderligere krav skal begrundes ud fra de punkter, som fremgår af EF-traktatens artikel 30, 
eller ud fra de tvingende almene hensyn, som er opstillet af De EF-Domstolen, herunder 
trafiksikkerhed.

Eftersom denne sag omhandler et brugt køretøj med en gyldig EF-typeattest, som er 
indregistreret i en anden medlemsstat, fastslår Kommissionens fortolkende meddelelse 96/C 
143/041 at "myndighederne i bestemmelsesmedlemsstaten således ikke vil kunne begrunde en 
kontrol af køretøjets typegodkendelse, idet køretøjet er indregistreret på grundlag af en EØF-
typegodkendelse, der er gyldig i alle medlemsstater". Teknisk kontrol, som omhandler kontrol 
af køretøjets fysiske stand, er imidlertid lovlig, såfremt den ikke har nogen diskriminerende 
virkning.

På baggrund af det anførte vurderes det ikke, at andragendet indeholder en tilsidesættelse af 
EF-traktatens artikel 90. Såfremt det bevises, at Portugal betinger indregistreringen af, at der 
foretages en teknisk kontrol af det brugte køretøj, der har en EF-typeattest, og som allerede er 
indregistreret i Frankrig, som ikke foretages af lignende brugte køretøjer, der er indregistreret 
i Portugal, ville dette udgøre en tilsidesættelse af fællesskabsretten. Kommissionen har på 
nuværende tidspunkt ikke modtaget oplysninger, der dokumenterer dette.

Sammenfattende understreger Kommissionen, at den særlige fritagelse, som andrageren søger 
opnået, går ud over bestemmelserne i fællesskabsretten. Ifølge de oplysninger, som 
Kommissionen er i besiddelse af, er der ikke tegn på, at de portugisiske myndigheders ret 

  
1 Fortolkende meddelelse fra Kommissionen om typegodkendelse og indregistrering af køretøjer, som 

tidligere har været indregistreret i en anden medlemsstat (96/C 143/04), EFT C af 15.5.1996, s. 4.



(Ekstern oversættelse)

PE 6/6 CM\661029DA.doc

DA

besværlige betingelser er diskriminerende.


