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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1149/2009 af Uwe Käser, tysk statsborger, om en påstået uretfærdig 
importafgift i Spanien på en bil importeret fra en anden medlemsstat

1. Sammendrag

Andrageren klager over en påstået uretfærdig importafgift i Spanien på en bil importeret fra 
Det Forenede Kongerige. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om juridisk rådgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren klager over en afgift (the Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, i det følgende benævnt IEDMT), som de spanske myndigheder har pålagt en bil, 
han har taget med fra Det Forenede Kongerige.

På EU-lovgivningens nuværende stadium kan medlemsstaterne fortsat frit anvende en 
registreringsafgift1 som IEDMT på transportmidler. Der er ingen harmonisering vedrørende 
dette anliggende, og det betyder, at medlemsstaterne, forudsat at de respekterer nogle 

                                               
1 Udtrykket "registreringsafgift" anvendes herved til at betegne de afgifter, som vedrører registrering af 

transportmidler, hvorved de kan anvendes i de pågældende medlemsstater.  Dette er den betydning, 
udtrykket har i forslag til Rådets Direktiv om afgifter på personbiler (KOM (2005) 261), som 
Kommissionen har forelagt Rådet den 5. juli 2005, som yderligere nævner "Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte", der opkræves i Spanien som et eksempel på denne form for afgifter 
(se forslagets bilag II). 
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grundlæggende EU-regler, er berettiget til at pålægge transportmidler en registreringsafgift, 
når de første gang tages i brug inden for deres territorium, og at fastsætte afgiftssatserne på 
det niveau, som de finder passende.1 Dette forklarer, at disse afgifter pålægges i visse 
medlemsstater (f.eks. Spanien) og ikke i andre (bl.a. Det Forenede Kongerige), og det 
forklarer også, at selv blandt dem, der anvender afgifterne, er der væsentlige forskelle med 
hensyn til deres struktur og niveauer.  

Medlemsstaternes rettigheder i denne henseende begrænses imidlertid af bestemmelserne 
både i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og afledt fællesskabsret.
For det første kan medlemsstater i henhold til TEUF's artikel 110 ikke opkræve højere afgifter 
på produkter importeret fra andre medlemsstater med en højere sats end satsen på tilsvarende 
og konkurrerende indenlandske varer.2

Der er intet i den dokumentation, som andrageren har fremsendt, der antyder, at denne 
bestemmelse er blevet overtrådt i nærværende sag.

For det andet begrænser Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 medlemsstaternes ret 
til at anvende forbrugsafgifter på transportmidler ved midlertidig indførsel (i princippet i 
mindre end seks måneder). Dokumenterne fra andrageren tyder imidlertid ikke på, at hans sag 
drejer sig om midlertidig indførsel.

EU-lovgivningen som fortolket af Domstolen forhindrer ikke medlemsstater i at pålægge 
registreringsafgifter som f.eks. IEDMT."

                                               
1 EF-Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88, Kommissionen for Den Europæiske Union 

mod Kongeriget Danmark, Sml. 1990, s. I-04509, præmis 10.
2 I sagen C-345/95 (dom af 9. marts 1995, "Nunes Tadeu") fæstede EF-Domstolen sig ved virkningen af 

traktatens artikel 90 (nu artikel 100 i TEUF) om en registreringsafgift, der i en medlemsstat, bl.a. 
pålægges brugte biler importeret fra andre medlemsstater ved at anføre:


