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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0054/2012 af P.G.R., rumænsk statsborger, om 
forureningsafgiften på brugte biler, der er købt i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren har taget skridt til at få en bil med britiske nummerplader indregistreret i 
Rumænien, men har fået oplyst, at indregistrering kun kan finde sted efter betaling af en 
forureningsafgift. Andrageren klager over, at det på trods af at Domstolen i sagerne Tatu (C-
402/09) og Nisipeanu (C-263/10) har erklæret, at forureningsafgiften strider mod EU-retten, 
er tilfældet, at visse juridiske instanser og regeringsorganer, ignorerer EU-Domstolens domme 
og fortsætter med at opkræve den nævnte afgift.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

“Der skal fra begyndelsen gøres opmærksom på, at der på området for beskatning af køretøjer 
ikke er foretaget nogen harmonisering på EU-plan. Det står derfor medlemsstaterne frit for at 
indføre afgifter på køretøjer og unilateralt at fastlægge sådanne afgifters størrelse og 
beregningsmetoden herfor.

Det kan således forekomme, at den samme bil, efter at bilens ejer har skiftet bopæl, beskattes i 
den medlemsstat, hvor den nye bopæl er beliggende, selv om den allerede var blevet beskattet 
i den medlemsstat, hvor den tidligere bopæl var beliggende. I mangel af fælles bestemmelser 
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er en sådan situation imidlertid ikke i strid med EU-retten1.

Dette til trods skal medlemsstaterne imidlertid overholde EU-rettens generelle bestemmelser 
om indirekte beskatning. Domstolen har i denne henseende konsekvent fundet, at 
registrerings- eller forureningsafgifter som f.eks. den forureningsafgift, der opkræves i 
Rumænien, er af indlysende skattemæssig karakter og ikke opkræves, fordi et motorkøretøj 
krydser grænsen til den medlemsstat, hvor afgiften opkræves, men på grund af andre 
operative forhold, herunder førstegangsregistrering af et motorkøretøj i nævnte medlemsstat2. 
Afgifterne skal derfor ses som en del af et generelt system med interne afgifter på varer og 
dermed vurderes i lyset af artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), hvilket vil sige, at de ikke må diskriminere andre medlemsstaters varer.

Kommissionen har kendskab til Domstolens domme i Tatu- og Nisipeanu-sagerne såvel som 
til Domstolens senere afgørelser3 i sager vedrørende forureningsbeskatningslovgivningen i 
Rumænien set i forhold til artikel 110 i TEUF.

Kommissionen undersøger i øjeblikket et forslag om at ændre denne lovgivning og er i denne 
forbindelse i kontakt med de rumænske myndigheder.

Kommissionen har ikke kompetence til at løse individuelle skatteborgeres problemer i 
specifikke sager. Kommissionens rolle som traktaternes vogter er at sikre, at 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser er i overensstemmelse med EU-retten. 
Med henblik herpå kan Kommissionen, såfremt en medlemsstat ikke gennemfører EU-
lovgivning eller gennemfører den på ukorrekt vis eller i praksis generelt anvender national 
lovgivning, som er i overensstemmelse med EU-retten, på ukorrekt vis, iværksætte en 
traktatbrudsprocedure mod den pågældende medlemsstat. Imidlertid betragtes kun 
Kommissionen og medlemsstaterne som parter i denne procedure, og således ikke 
individuelle skatteborgere. Af denne grund har resultatet af en sådan procedure ingen direkte 
virkning i specifikke sager. Derfor er det eneste retsmiddel i individuelle sager, selv efter en 
dom fra Domstolen, at indbringe søgsmål for de nationale domstole, som er de eneste, der kan 
tilbyde direkte afhjælpning i individuelle sager (såsom at pålægge en forvaltning at 
tilbagebetale beløb, at annullere administrative afgørelser eller at tildele skadeserstatning). 

I denne forbindelse er det værd at nævne, at retten i første instans (dvs. Tribunalul Iași) synes 
at have givet andrageren medhold4 i hans klage over opkrævningen af forureningsafgiften.

                                               
1 Domstolens dom af 15. juli 2004 i sag C-365/02 (Marie Lindfors), præmis 34.
2 Domstolens dom af 17. juni 2003 i sag C-383/01 (De Danske Bilimportører mod Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen), præmis 34.
3 Domstolens afgørelse af 13. juli 2011 i sag C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu og 

Administrația Fondului pentru Mediu mod Claudia Norica Vijulan, Domstolens afgørelse af 8. april 2011 i sag C-336/10, 
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu og Administrația Fondului pentru Mediu mod Victor Vinel Ijac, 
Domstolens afgørelse af 8. april 2011, Daniel Ionel Obreja mod Ministerul Economiei și Finanțelor og Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a județului Mureș (sag C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor m.fl. mod SC Darmi SRL (sag C-
178/10) og Domstolens afgørelse af 8. april 2011, Aurora Elena Sfichi mod Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, 
Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș mod Direcția 
Generalâ a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu 
(C-30/11).

4
Nærmere oplysninger herom på Tribunalul Iașis webside,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, konsulteret den 9. 
juli 2012.
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Kommissionen vil fortsætte sine undersøgelser af forslaget om at ændre den rumænske 
lovgivning vedrørende forureningsafgiften med henblik på at sikre overensstemmelsen med 
EU-retten som fortolket af Domstolen.”

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 29. november 2013

Andrageren henviser til det statslige nøddekret nr. 50/2008 (OUG nr. 50/2008) som 
retsgrundlag for opkrævningen af forureningsafgiften efter indregistrering i Rumænien af et 
køretøj, der allerede er blevet indregistreret i Det Forenede Kongerige. 

For så vidt angår OUG nr. 50/2008 har Domstolen besluttet1, at artikel 110 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal fortolkes således, at den afskærer en 
medlemsstat fra at indføre en miljøafgift for motorkøretøjer ved deres første indregistrering i 
medlemsstaten, hvis denne afgiftsforanstaltning indføres på en sådan måde, at den afskrækker 
fra ibrugtagning i nævnte medlemsstat af brugte køretøjer købt i andre medlemsstater, uden 
dog at afskrække fra køb af brugte køretøjer af samme alder og med samme slitage på det 
indenlandske marked. 

Rumænien har ophævet OUG nr. 50/2008. I henhold til det statslige nøddekret nr. 9/2013, der 
i øjeblikket er i kraft, pålægges miljøafgiften ikke kun ved første indregistrering af en brugt 
bil i Rumænien købt i en anden medlemsstat, men også ved køb af brugt bil på det hjemlige 
marked, hvor der ikke tidligere har været noget registreringsafgift gældende (herunder hvor en 
national domstol har truffet afgørelse om refusion af tidligere afgifter eller registrering af 
køretøjet uden erlæggelse af en afgift). 

Konklusion 

Eftersom Rumænien har skabt forenelighed mellem bilregistreringsafgiften og artikel 110 i 
TEUF som fortolket af Domstolen i Tatu-dommen, har Kommissionen ikke mulighed for at 
tage yderligere skridt i sagen. 

                                                                                                                                                  

1
Domstolens dom af 7. april 2011 i Sag C-402/09, Ioan Tatu mod Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei.


