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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1661/2012 af Rumen Todorov, bulgarsk statsborger, om 
bilbeskatning i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren stiller spørgsmålstegn ved bilbeskatningspolitikken for nye og gamle biler i 
Bulgarien. Han hævder, at regeringen ikke tilskynder borgerne til at købe sikrere og mere 
miljøvenlige biler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren stiller spørgsmålstegn ved bilbeskatningspolitikken for nye og gamle biler i 
Bulgarien. Han påstår, at der er højere afgifter på nye biler end på gamle biler. Han er derfor 
af den opfattelse, at den bulgarske stat ikke giver borgerne tilskyndelse til at købe mere 
miljøvenlige og sikre biler.

Det eksempel, som andrageren nævner, vedrører tilsyneladende danak varhu prevoznite 
sredstva (afgift på køretøjer)1, der er en årlig vægtafgift, hvor satsen afhænger af motorkraften 
og bilens produktionsår.

Kommissionens bemærkninger

                                               
1 Artikel 52 ff. i Zakon za mestnite danatsi i taxi (Loven om lokale skatter og afgifter).
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Med undtagelse af et enkelt direktiv med meget begrænset anvendelsesområde1 er der ikke 
nogen harmonisering af området for afgifter på personkøretøjer. Medlemsstater kan frit 
fastsætte reglerne for afgiftsbelægning af biler, niveau og beregningsmetode, dog forudsat at 
de overholder de principper om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed, der er fastsat i 
traktaterne2.

Kommissionen fremlagde i 2005 et forslag til et direktiv3, der vil pålægge medlemsstaterne at 
omlægge deres afgiftssystemer for personbiler. Dette forslag har til formål at fremme 
bæredygtigheden ved at indføje elementer, der er direkte knyttet til CO2-udledning fra 
personbiler, i beskatningsgrundlaget for både registreringsafgifter og årlige vægtafgifter. 
Forslaget har hidtil ikke opnået den påkrævede enstemmige tilslutning fra medlemsstaternes 
side.

I henhold til den nugældende EU-ret er medlemsstaterne derfor ikke forpligtet til at tage 
hensyn til bilers miljømæssige ydeevne eller sikkerhed i beregningen af de afgifter, der 
opkræves.

Det forhold, at bulgarsk lov fastsætter en højere vægtafgift for nye biler end for gamle biler 
(med samme motorkraft), udgør ikke i sig selv et brud på EU-lovgivningen.

Konklusion 

Det er Kommissionens opfattelse, at kendsgerningerne som fremlagt af andrageren ikke tyder 
på, at der foreligger et brud på EU-retten."

                                               
1 Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig 
indførsel af visse transportmidler (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59–63).
2 En gennemgang af de primære retlige spørgsmål, der gør sig gældende på området for køretøjsafgifter, er 
indeholdt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene "Principper for beskatning af motorkøretøjer i 
henhold til EU-retten som fortolket af Domstolen" som ledsagedokument til meddelelse af 14.12.2012 
"Styrkelse af det indre marked ved at fjerne afgiftsbarrierer ved grænserne for personbiler", COM(2012) 756 
endelig.
3 KOM(2005) 261 endelig; pressemeddelelse IP/2005/839.


