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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0722/2006 af Anja Neumann, tysk statsborger, om beslaglæggelse af 
køretøjer, der er indregistreret i et andet land, i Grækenland 

1. Sammendrag

Andrageren klager over de græske myndigheders vilkårlige beslaglæggelse af motorkøretøjer, 
der er indregistreret i andre lande. Hun gør gældende, at selv om EU-lovgivningen på dette 
område giver tilladelse til at indføre et køretøj, som er indregistreret i et andet land, i 
Grækenland i op til seks måneder, træffer de kompetente myndigheder vilkårlige 
foranstaltninger såsom beslaglæggelse, idømmelse af astronomiske bøder eller tvangssalg. 
Hun anmoder Europa-Parlamentet om at sikre, at der sættes en stopper for disse gentagne 
overtrædelser af EU-borgeres legitime rettigheder. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

"I. Klagen

Andrageren, som er tysk statsborger, har brugt sin bil, som er indregistreret i Tyskland, i 
Grækenland. Hun oplyser for det første, at de græske myndigheder som praksis i visse 
situationer beslaglægger biler, der er indregistreret i udlandet, og pålægger deres ejere store 
bøder. For det andet nævner hun, at Grækenland opkræver en meget høj registreringsafgift for 
omregistrering af udenlandske biler. Hun mener, at Grækenlands praksis er ulovlig, og 
anmoder Parlamentet om at gribe ind for at stoppe overtrædelserne af fællesskabsretten.
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II. Kommissionens bemærkninger

Registreringsafgifter

Idet der ikke er sket harmonisering på fællesskabsplan, kan medlemsstaterne frit opkræve 
registreringsafgift for motorkøretøjer, hvis de opfylder den primære og sekundære 
fællesskabslovgivning. Hvad angår den primære lovgivning, er de forpligtet til at overholde 
EF-traktatens artikel 90, ifølge hvilken ingen medlemsstat må direkte eller indirekte pålægge 
varer fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der 
direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer. Dette grundlæggende princip i 
fællesskabslovgivningen er grundlæggende vigtigt på området for bilafgifter, eftersom det 
ofte er i forhold til dette aspekt, at en registreringsafgifts forenelighed med 
fællesskabslovgivningen vurderes. Det betyder, at Grækenland i princippet ikke har forbud 
mod at opkræve registreringsafgift for den første registrering af motorkøretøjer på sit område, 
med forbehold af at det overholder fællesskabslovgivningen.

Eftersom Kommissionen fandt, at Grækenland anvender den afskrivningsskala, der bruges til 
at beregne registreringsafgiften på brugte køretøjer, på en måde, der er i strid med EF-
traktatens artikel 90, besluttede den at anlægge sag mod Grækenland ved EF-Domstolen.
Denne sag, C-74/06, i hvilken der blev afholdt en offentlig høring den 18. april 2007, er i 
øjeblikket under behandling ved Domstolen.

Direktiv 83/182/EØF

Direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af 
visse transportmidler (EFT L 105 af 23.4.1983) har til formål at fjerne hindringerne for den 
frie bevægelighed for personer samt for oprettelsen af det indre marked. I henhold til 
direktivet indrømmes der fritagelse for registreringsafgift og normale vejafgifter i en 
sammenhængende eller ikkesammenhængende periode på højst seks måneder pr. periode af 
12 måneder ved midlertidig indførsel af et transportmiddel, på følgende betingelser:

- transportmidlet skal være erhvervet i overensstemmelse med de almindelige 
beskatningsregler, som gælder på hjemmemarkedet i en medlemsstat,

- den person, der indfører transportmidlet, skal have sit sædvanlige opholdssted1 i en anden 
medlemsstat end den, i hvilken den midlertidige indførsel finder sted, og skal anvende 
transportmidlet til privat brug,

- transportmidlet må ikke overdrages eller udlejes i den medlemsstat, i hvilken den 
midlertidige indførsel finder sted, eller udlånes til en person med bopæl i denne stat.

I den konkrete situation forekommer det, at bilen bruges af andrageren i Grækenland i en 
periode, der overstiger seks måneder, pr. periode på 12 måneder, mens hun har sit 

  
1 Artikel 7, stk. 1 i direktiv 83/182 fastslår at " Med henblik på dette direktiv forstås ved " sædvanligt 
opholdssted ", det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage pr. kalenderår, 
på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold eller - hvis der er tale om en person uden 
erhvervsmæssigt tilhørsforhold - på grund af et privat tilhørsforhold hidrørende fra snævre bånd mellem den 
pågældende og det sted, hvor vedkommende bor." 
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sædvanlige opholdssted i Grækenland. Det betyder, at andragerens situation ikke er 
omfattet af undtagelserne i direktiv 83/182/EØF, hvorfor Grækenland ikke skal fritage bilen, 
som er indregistreret i Tyskland, fra græsk registreringsafgift.

Direktiv 83/183/EØF

Direktiv 83/183/EØF om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige 
ejendele fra en medlemsstat (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 64-65) er blevet vedtaget med 
henblik på at reducere de afgiftsmæssige hindringer for den frie bevægelighed for personer 
inden for Fællesskabet. Direktivet indeholder en undtagelse om forbrugsafgifter på 
motorkøretøjer, der indføres i en medlemsstat, hvilket begrænser medlemsstatens ret til at 
opkræve afgifter på dette område betragteligt.

I henhold til direktivet indrømmes der fritagelse for forbrugsafgifter for motorkøretøjer, der 
indføres fra en anden medlemsstat af privatpersoner, der overflytter deres sædvanlige 
opholdssted til indførselsmedlemsstaten, på følgende betingelser:

- køretøjet skal være erhvervet i overensstemmelse med de almindelige beskatningsregler, 
der gælder for en medlemsstats hjemmemarked, og der må ikke i forbindelse med 
udførsel være indrømmet nogen fritagelse for eller godtgørelse af forbrugsafgifter,

- den person, der indfører køretøjet, skal have benyttet det i den medlemsstat, hvorfra det 
udføres, i mindst seks måneder inden overflytning af bopælen,

- køretøjet skal være indført i den nye bopælsstat senest 12 måneder efter overflytning af 
bopælen for den person, der indfører det,

- det indførte køretøj må i 12 måneder efter indførslen ikke overdrages, udlejes eller 
udlånes, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der godkendes af de kompetente 
myndigheder i indførselsmedlemsstaten.

Her skal det understreges, at Domstolen, i strid med Kommissionens holdning, har fastlagt, at 
registreringsafgift på køretøjer, der opkræves i forskellige medlemsstater, ikke kan betragtes 
som forbrugsafgifter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde. Derfor er 
andragerens situation heller ikke omfattet af direktiv 83/183/EØF.

Sanktioner

Hvad angår de strenge sanktioner, som Grækenland pålægger i sager, hvor 
registreringsafgiften ikke er blevet betalt, har Domstolen i sag 262/99 (Louloudakis)1, som 
også omhandlede sanktioner for manglende betaling af registreringsafgift, fastlagt, at en 
national lovgivning, som indfører en række sanktioner, kun er forenelig med 
proportionalitetsprincippet, i det omfang den henset til overtrædelsens grovhed er nødvendig 
på grund af ufravigelige hensyn til bekæmpelse og forebyggelse af overtrædelser. 
Kommissionen finder, at det græske sanktionssystem og dets skalaer er urimelige.
Spørgsmålet har været genstand for mange klager, der i øjeblikket behandles i forbindelse 

  
1 Sag C-262/99 Praskevas Louloudakis mod Den Hellenske Republik, præmis 71.
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med overtrædelsesprocedure nr. 1997/4258. Efter at have gennemført 
overtrædelsesproceduren mod Grækenland har Kommissionen besluttet at indbringe 
Grækenland for EF-Domstolen. I retssagen, der nu behandles af Domstolen under nummer C-
156/04, fandt den offentlige høring sted den 26. juni 2006, og generaladvokatens udtalelse, 
der er i overensstemmelse med Kommissionens holdning, blev fremlagt den 14. september 
2006.

Europa-Parlamentet har også behandlet dette emne i initiativbetænkningen af Cashman (A6-
0394/2005), som blev godkendt af Parlamentet den 14. februar 2006.

III. Konklusion

DG TAXUD's tjenestegrene vil registrere andragerens skrivelse som en klage og holde hende 
underrettet om Kommissionens mulige fremtidige foranstaltninger med hensyn til 
spørgsmålene, hvilket afhænger af resultatet af sag C-156/04 og C-74/06."


