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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0265/2008, ingiven av Horaţiu Margoi (rumänsk medborgare), för 
den rumänska automobilklubben, och undertecknad av ytterligare 
120 000 personer, om skatt som ska betalas i Rumänien vid den första 
registreringen av bilar som köpts i andra EU-medlemsstater

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är kritisk mot den höga skatten på den första registreringen av bilar köpta i 
andra EU-medlemsstater och hävdar att den inkräktar på principen om fri rörlighet för varor. 
Han bestrider de argument Rumäniens regering framfört, vilka går ut på att skatten baseras på 
den potentiella mängden föroreningar som orsakas av fordon, och han påpekar att skattens 
verkliga syfte är oklart i och med att den införts under budgetrubriken ”övriga punktskatter”. 
Framställaren begär att Europaparlamentet vidtar de åtgärder som krävs för att de rumänska 
myndigheterna bringar sina skattearrangemang i överensstämmelse med relevant 
EU-lagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen)

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

I. Framställningen

Framställaren är kritisk mot den höga skatten på den första registreringen av bilar köpta i 
andra EU-medlemsstater och hävdar att den inkräktar på principen om fri rörlighet för varor. 
Han bestrider de argument Rumäniens regering framfört, vilka går ut på att skatten baseras på 
den potentiella mängden föroreningar som orsakas av fordon, och han påpekar att skattens 
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verkliga syfte är oklart i och med att den införts under budgetrubriken ”övriga punktskatter”. 
Framställaren begär att Europaparlamentet vidtar de åtgärder som krävs för att de rumänska 
myndigheterna bringar sina skattearrangemang i överensstämmelse med relevant 
EU-lagstiftning.

II. Rättsliga kommentarer

Först och främst ska det påpekas att det inte finns någon harmonisering på EU-nivå när det 
gäller skatter på registrering av bilar. Detta innebär att medlemsstaterna kan införa sådana 
skatter och ensidigt bestämma deras nivå och hur de beräknas. Faktum är att 
Europadomstolens dom i målet kommissionen mot Danmark var att artikel 90 i EG-fördraget 
inte uttalar sig mot överdrivna skattenivåer, och att medlemsstaterna kan sätta de skattesatser 
de anser lämpliga1. Enligt domstolen kan inte ens mycket höga skattesatser anses strida mot 
gemenskapens lagar, förutsatt att de införs på exakt samma vis för inhemska produkter som 
för produkter införda från andra medlemsstater. 

Enligt av domstolen etablerad praxis, i synnerhet beträffande beskattning av begagnade 
motorfordon, anses det strida mot artikel 90 i EG-fördraget om beskattningsbeloppet på ett 
fordon som kommer från en annan medlemsstat är större än restskatten som inkluderas 
i värdet på ett motsvarande motorfordon, vilket redan registrerats som nytt på den inhemska 
marknaden2. Enligt domstolen kan den diskriminering som förbjuds av artikel 90 i 
EG-fördraget undvikas om det importerade fordonets faktiska värdeminskning tas i beaktande 
genom att skattebeloppet minskas med motsvarande belopp3.

Kommissionen granskade de rumänska reglerna om skatt på bilregistrering i ljuset av 
artikel 90 i EG-fördraget, och fann att dessa regler bröt mot principen om likabehandling. 
Den 23 mars 2007 meddelade därför kommissionen till Rumänien, genom en formell 
underrättelse, sin övertygelse om att dess nationella regler för skatt på bilregistrering var 
oförenliga med gemenskapsrätten. Den 28 november 2007 tog kommissionen nästa steg i 
överträdelseförfarandet genom att utfärda ett motiverat yttrande och formellt begära att 
Rumänien modifierade de bestridna reglerna. 

Den 21 april 2008 antog Rumänien nödförordning nr 50/2008 i ett försök att bringa sina regler 
i överensstämmelse med EU:s regelverk. Den 2 juni 2008 mottog kommissionen nationella 
regler genom vilka man ska genomföra den ovannämnda nödförordningen.

I nuläget tycks det som om den antagna lagstiftningen inte strider mot artikel 90 i 
EG-fördraget. Kommissionen kommer dock inte att lägga ned överträdelseförfarandet förrän 
den är säker på att lagstiftningen och dess slutliga tillämpning överensstämmer med 
EG-fördraget.

                                               
1 Domstolens dom av den 11 december 1990 i mål C-47/88 Europeiska gemenskapernas kommission mot 
Konungariket Danmark, Rättsfallssamling 1990, s. I-04509, punkt 10.
2 Domstolens dom av den 22 februari 2001 i mål C- 393/98 Ministero Publico och Gomes Valente mot Fazenda 
Publica, Rättsfallssamling 2001, s. I-01327.
3 Dom av den 9 mars 1995 i mål C-345/93 Fazenda Pública och Ministério Público mot 
Américo João Nunes Tadeu, Rättsfallssamling 1995 sida I-00479, punkt 17.
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III. Avslutning

Kommissionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att den rumänska lagstiftningen 
om beskattning av bilar bringas i överensstämmelse med gemenskapsrätten.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Den lagstiftning som var grunden för ovannämnda framställningar har ändrats så att den 
överensstämmer med gemenskapsrätten. Det överträdelseförfarande som kommissionen 
inledde om saken har därför avslutats.

De senaste ändringarna av de nya rumänska bestämmelserna om bilbeskattning håller på att 
granskas och när den granskningen är klar kommer kommissionen att informera alla berörda 
om sina slutsatser. Det bör också nämnas att den nya rumänska regeringen har tillkännagett att 
den har för avsikt att sänka skatten till de nivåer som var tillämpliga före den avsevärda 
höjningen och att återbetala skillnaden.
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