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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 0723/2007, ingiven av Mihai Cristel Bocseru (rumänsk 
medborgare), om beskattning av begagnade bilar som importeras till Rumänien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anför att den rumänska registreringsavgiften på begagnade bilar som importeras 
från utlandet strider mot EU:s skattelagstiftning, varigenom inga medlemsstater, varken direkt 
eller indirekt, kan ta ut interna skatter på produkter från andra medlemsstater som är högre än 
den skatt som tas ut på liknande inhemska varor. Framställaren klagar över att kommissionen, 
trots att den har översänt en formell underrättelse till Rumänien, inte har tagit nästa steg i 
fördragsbrottsförfarandet och utfärdat ett motiverat yttrande. Han anmodar därför 
Europaparlamentet att ta upp frågan för att se till att Rumänien uppfyller sina skyldigheter 
enligt EG-fördraget.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 december 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställaren anför att den rumänska registreringsavgiften på begagnade bilar som importeras 
från utlandet strider mot EU:s skattelagstiftning, varigenom inga medlemsstater, varken direkt 
eller indirekt, kan ta ut interna skatter på produkter från andra medlemsstater som är högre än 
den skatt som tas ut på liknande inhemska varor. Framställaren klagar över att kommissionen, 
trots att den har översänt en formell underrättelse till Rumänien, inte har tagit nästa steg i 
fördragsbrottsförfarandet och utfärdat ett motiverat yttrande. Han anmodar därför 
Europaparlamentet att ta upp frågan för att se till att Rumänien uppfyller sina skyldigheter 
enligt EG-fördraget.
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I artikel 90 i EG-fördraget fastställs att medlemsstaterna inte får tillämpa diskriminerande 
beskattning som leder till att en högre skatt tas ut på importerade varor än på liknande 
inhemska varor. Beträffande beskattning av begagnade motorfordon betyder detta exempelvis 
att medlemsstaterna inte kan tillämpa högre skattesatser på importerade motorfordon än på 
liknande fordon, som redan är registrerade på den inhemska marknaden, eller tillämpa 
skatteberäkningsvillkor som skulle leda till en högre beskattning av bilar som kommer från 
andra medlemsstater. 

Närmare bestämt, enligt domstolens fasta rättspraxis, om ett skattebelopp som tas ut på ett 
begagnat motorfordon som kommer från den andra medlemsstaten överskrider en återstående 
skatt som är inkluderad i ett värde på ett liknande motorfordon, som tidigare redan har 
registrerats på hemmamarknaden, har man helt tydligt inte respekterat artikel 90 i 
EG-fördraget1. Enligt domstolen kan diskriminering som förbjuds i artikel 90 i EG-fördraget 
undvikas om den faktiska avskrivningen av det importerade fordonet beaktas genom att 
skattebeloppet reduceras som funktion av avskrivningen på fordonet2.

Kommissionen har analyserat Rumäniens regler beträffande bilregistreringsavgifter och 
kommit till den slutsatsen att dessa regler inte respekterat den likabehandlingsprincip som 
fastställs i artikel 90 i EG-fördraget. Som följd av detta har kommissionen den 23 mars 2007 
öppnat ett överträdelseförfarande mot Republiken Rumänien genom en formell underrättelse 
där Rumänien uppmanas att anpassa sin lagstiftning till gemenskapsrättsliga principer.

Rumänien har erkänt överträdelsen och utarbetat flera lagstiftningsutkast med syftet att rätta 
till situationen. Trots flera möten och intensiva diskussioner har kommissionen inte accepterat 
utkasten som tillfredsställande och har den 28 november 2007 riktat ett motiverat yttrande till 
Republiken Rumänien.

Den 29 januari 2008 översände de rumänska myndigheterna ytterligare ett lagstiftningsutkast 
till kommissionen. Detta tycks beakta det mesta av den kritik som kommissionen framfört 
under de fördjupade diskussionerna. Kommissionen kommer emellertid inte att avsluta 
överträdelseförfarandet förrän en lagstiftning som överensstämmer med gemenskapsrätten har 
antagits.

Slutsats

Kommissionen har vidtagit alla nödvändiga steg för att se till att Rumäniens lagstiftning 
anpassas till gemenskapsrättsliga principer.

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

Den lagstiftning som låg till grund för de ovan nämnda framställningarna har ändrats så att 
den överensstämmer med gemenskapslagstiftningen. Därför avslutades det 
överträdelseförfarande som kommissionen inlett i denna fråga. 
                                               
1 EG-domstolens dom av den 22 februari 2001 i ärende C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente v 
Fazenda Publica, REG 2001, s. I-01327.
2 Domstolens dom av den 9 mars 1995 i ärendet C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo 
João Nunes Tadeu, REG 1995 s. I-00479, punkt 17.
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De senaste ändringarna av de nya rumänska bestämmelserna om bilbeskattning är under 
översyn och därefter kommer kommissionen att informera samtliga berörda om resultaten. 
Det bör även noteras att Rumäniens nya regering har meddelat att den har för avsikt att sänka 
skattenivåerna till de nivåer som tillämpades före den avsevärda höjningen och att betala 
tillbaka skillnaden.


