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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 1001/2006, ingiven av Alexandru Ciobotar (rumänsk medborgare), 

och undertecknad av ytterligare över 23 personer, om oförenlighet mellan den 
rumänska registreringsskatten på begagnade bilar och EG-principen om fri 
rörlighet för varor

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att den registreringsskatt som den rumänska regeringen tar ut på 
begagnade bilar bryter mot EG-principen om fri rörlighet för varor. Han påpekar att 
registreringsskatten, som läggs på alla begagnade fordon som importeras till Rumänien 
oavsett om de kommer från länder inom EU eller utanför, är orimligt hög (två gånger värdet 
på bilen) och hindrar genomsnittsrumänen från att köpa begagnade bilar. Framställaren 
uppmanar Europaparlamentet att uppdra åt Europeiska kommissionen att utreda om denna 
registreringsskatt kan vara oförenlig med EU-lagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 maj 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 9 juli 2007

Först av allt måste det påpekas att ämnet för framställningen gäller en intern skatteåtgärd. 
EG-domstolen har konsekvent avgjort att ekonomiska avgifter som omfattas av ett allmänt 
system för interna avgifter, och som systematiskt tas ut för vissa kategorier av varor enligt 
objektiva kriterier som tillämpas oberoende av varornas ursprung, omfattas av 
tillämpningsområdet för artikel 90 i EG-fördraget. En bilregistreringsskatt som den som 
tillämpas i Rumänien är av fiskal karaktär och tas inte ut på grund av att ett fordon korsar 
gränsen till den beskattande medlemsstaten, utan på grund av andra faktorer, däribland den 
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första registreringen av fordonet i denna stat.1 Skatten måste därför anses omfattas av ett 
allmänt system för interna avgifter på varor och därför bedömas mot bakgrund av artikel 90 i 
EG-fördraget.

I artikel 90 i EG-fördraget fastslås att medlemsstater inte får tillämpa diskriminerande 
beskattning, som leder till att högre skatter läggs på importerade varor än på liknande 
inhemska varor. Vad gäller beskattning av begagnade motorfordon innebär detta att 
medlemsstater till exempel inte kan ta ut högre skatt på importerade motorfordon än på 
liknande motorfordon som redan har registrerats på den inhemska marknaden, eller tillämpa 
taxeringsmetoder som skulle leda till högre beskattning av bilar som kommer från andra 
medlemsstater. Vad gäller skattesatser måste det noteras att så länge nivån är densamma för 
utländska varor och inhemska varor är även mycket höga beskattningsnivåer förenliga med 
gemenskapslagstiftningen. I målet Kommissionen mot Danmark dömde EG-domstolen att 
artikel 90 i EG-fördraget inte gör det möjligt att underkänna överdrivet höga skattenivåer och 
att det står medlemsstaterna fritt att fastställa de skattenivåer som de anser lämpliga.2 Därför 
finns det ingen rättslig grund som gör det möjligt för kommissionen att bestrida nivån på den 
rumänska bilregistreringsskatten. Kommissionen har emellertid funnit andra aspekter av den 
rumänska bilregistreringsskatten som inte verkar vara förenliga med artikel 90 i EG-fördraget. 

Enligt väl etablerad rättspraxis vid EG-domstolen gäller att om ett skattebelopp som tas ut på 
ett begagnat motorfordon från en annan medlemsstat överstiger den återstående skatt som 
ingår i värdet på ett liknande motorfordon som redan registrerats på den inhemska marknaden, 
har artikel 90 i EG-fördraget tydligt inte respekterats.3 Enligt domstolen kan den 
diskriminering som förbjuds enligt artikel 90 i EG-fördraget undvikas om den faktiska 
värdeminskningen hos det importerade fordonet tas med i beräkningen genom att 
skattebeloppet minskas proportionellt med fordonets värdeminskning.4

Kommissionen har analyserat de rumänska bestämmelserna om bilregistreringsskatter och 
kommit fram till slutsatsen att dessa bestämmelser inte är förenliga med den princip om lika 
behandling som fastställs i artikel 90 i EG-fördraget. Följaktligen har ett 
överträdelseförfarande inletts genom att en formell underrättelse översänts till Rumänien, där 
landet uppmanas att anpassa sin lagstiftning så att den överensstämmer med 
gemenskapslagstiftningen.

Rumänien har medgett överträdelsen och arbetar för närvarande, i samråd med kommissionen, 
på ändringsförslag till sin nationella lagstiftning för att få den att överensstämma med 
EG-fördraget. 

                                               
1 Domstolens dom av den 17 juni 2003 i mål C-383/01 De Danske Bilimportører mot Skatteministeriet, Told- og 
Skattestyrelsen. REG 2003, s. I-06065, punkt 34.
2 Domstolens dom av den 11 december 1990 i mål C-47/88 Europeiska gemenskapernas kommission mot 
Konungariket Danmark, REG 1990, s. I-04509, punkt 10.
3 Domstolens dom av den 22 februari 2001 i mål C-393/98 Ministério Público och António Gomes Valente mot 
Fazenda Pública, REG 2001, s. I-01327.
4 Domstolens dom av den 9 mars 1995 i mål C-345/93 Fazenda Pública och Ministério Público mot 
Américo João Nunes Tadeu, REG 1995, s. I-00479, punkt 17.
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Slutsatser

Kommissionen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att se till att Rumänien ändrar den 
lagstiftning som utgör en överträdelse av artikel 90 i EG-fördraget.

4.  Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Lagstiftningen som låg till grund för den ovannämnda framställningen har ändrats och 
överensstämmer nu med gemenskapslagstiftningen. Överträdelseförfarandet som inleddes av 
kommissionen i denna fråga har därför avslutats. 

De senaste förändringarna av de nya rumänska bestämmelserna om bilskatter håller på att 
granskas. När granskningen slutförts kommer kommissionen att informera samtliga berörda 
parter om sina slutsatser. Det är också värt att notera att Rumäniens nya regering har 
tillkännagivit sina avsikter att sänka skattenivåerna till de nivåer som var tillämpliga före den 
avsevärda höjningen, och att återbetala skillnaden.
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