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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1173/2009 af S.A., fransk statsborger, om de belgiske myndigheders 
påståede misligholdelse af EU's principper om det indre marked

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den belgiske kongelige anordning af 20. juli 2001, i henhold til 
hvilken personer, der har bopæl i Belgien, skal indregistrere de køretøjer, de ønsker at benytte 
i Belgien, selv om disse køretøjer allerede er indregistreret i udlandet. Andrageren påpeger, at 
denne bestemmelse også vedrører personer, der har en sekundær bopæl i Belgien, fordi de i 
ugens løb arbejder i Bruxelles i internationale institutioner eller EU-institutioner, men i 
realiteten har deres hovedbopæl uden for Belgien. Andrageren mener ikke, at de kvantitative 
bestemmelser om fastlæggelse af bopæl i Rådets direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse 
inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler bør være 
udslagsgivende for den pågældende persongruppe, og hun henviser i den forbindelse til 
Domstolens dom i sag C-262/99 (Paraskevas Louloudakis v. Elliniko Dimosio), hvor 
Domstolen fastslog, at direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således, at når en person har 
både et privat og et erhvervsmæssigt tilhørsforhold til to medlemsstater, er det sædvanlige 
opholdssted, som skal fastlægges på grundlag af en samlet vurdering under hensyn til alle 
relevante faktiske omstændigheder, det sted, hvor den pågældende har oprettet det varige 
midtpunkt for sine interesser, og såfremt en sådan samlet vurdering ikke danner grundlag for 
at foretage denne lokalisering, skal det private tilhørsforhold tillægges forrang. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de belgiske myndigheder med 
henblik på at sikre, at EU-lovgivningen bliver håndhævet på korrekt vis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren henviser til situationen vedrørende afgifter på og indregistrering af køretøjer, der 
tilhører personer, der opholder sig i Belgien som følge af deres erhvervsmæssige 
beskæftigelse (navnlig i forbindelse med de europæiske institutioner), men som fortsat har 
hovedbopæl i en anden EU-medlemsstat. 

Hun reagerer på artikler, der skulle være blevet bragt vedrørende visse kontroller, der er 
gennemført af det belgiske politi på området, idet hun dog understreger, at hun ikke har 
kendskab til noget konkret tilfælde. 

Hun mener, at den belgiske lovgivning muligvis ikke er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen, navnlig Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse 
inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler, idet der henvises til 
de belgiske myndigheders bopælsbegreb.  

Hun nævner den bestemmelse i den belgiske lovgivning (artikel 3, stk. 1, i kongelig anordning 
af 20. juli 2001 om indregistrering af køretøjer), der fastsætter, at personer, der er bosiddende 
i Belgien, skal indregistrere de køretøjer, som de ønsker at benytte i Belgien. Denne 
indregistrering medfører forpligtelse til at betale bilafgift i Belgien.

For at fastsætte en persons bopæl henviser de belgiske myndigheder til de gældende 
bestemmelser inden for registrering i kommunen og folkeregistret (artikel 16, stk. 1, i
kongelig anordning af 16. juli 1992 om folkeregistre og registre over udlændinge). 

Andrageren mener, at bopælsbegrebet som fortolket af de belgiske myndigheder tager 
udgangspunkt i en udelukkende kvantitativ tilgang (baseret på antallet af dage i Belgien), og 
at en sådan tilgang er for streng og ikke i overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

Andrageren henviser navnlig til Domstolens fortolkning af begrebet "normal" bopæl i dom af 
12. juli 2001 i sag C-262/99 (Paraskevas Louloudakis). Hun mener, at den normale bopæl i 
henhold til Domstolens afgørelse i denne sag skal ses som det sted, hvor den pågældende har 
oprettet det varige midtpunkt for sine interesser, og at det kvantitative element ikke bør være 
afgørende.

a) Generel situation for EU-lovgivningen

Kommissionen vil først gerne præcisere, at registreringsafgifter på biler generelt ikke er 
underlagt en harmonisering på EU-plan. En medlemsstat kan i kraft af nærhedsprincippet frit 
pålægge de afgifter, den ønsker, på betingelse af, at de generelle principper i EF-traktaten 
naturligvis er overholdt. 

Kommissionen, som finder denne situation helt utilfredsstillende, fremsatte den 5. juli 2005 et 
forslag til direktiv (KOM/2005/261), der indeholder en omlægning af medlemsstaternes 
afgiftssystemer for personbiler. 

På nuværende tidspunkt er der i EU-lovgivningen to direktiver fra Rådet, som begrænser 
medlemsstaternes ret til at lægge forbrugsafgifter på køretøjer: 
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 Rådets direktiv 83/183/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners 
endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat 

 Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for 
Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler. 

Direktiv 83/182/EØF, som er omtalt af andrageren, fastsætter under visse betingelser en 
afgiftsfritagelse i tilfælde af midlertidig indførsel af motorkøretøjer til privat brug fra en 
anden medlemsstat. 

Disse afgiftsfritagelser tildeles for en sammenhængende eller ikkesammenhængende periode 
på højst seks måneder pr. periode af 12 måneder og under betingelse af, at den person, der 
indfører løsøret, har sin normale bopæl i en anden medlemsstat end den, til hvilken den 
midlertidige indførsel finder sted.

Direktivets artikel 7, stk. 1, definerer "normal bopæl" på følgende måde: "Det sted, hvor en 
person sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage pr. kalenderår, på grund af et 
privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold eller - hvis der er tale om en person uden 
erhvervsmæssigt tilhørsforhold - på grund af et privat tilhørsforhold hidrørende fra snævre 
bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor". Det understreges 
ligeledes, at "en person, som ikke har et erhvervsmæssigt og privat tilhørsforhold til samme 
sted, og som derfor er nødsaget til skiftevis at tage ophold på forskellige steder i to eller flere 
medlemsstater, anses for at have sædvanlig opholdssted på stedet for det private 
tilhørsforhold på betingelse af, at den pågældende regelmæssigt vender tilbage hertil".  

Domstolen skulle i afgørelsen af ovennævnte Louloudakissag udtale sig om fortolkningen af 
normal bopæl for en person, der har et erhvervsmæssigt og privat tilhørsforhold til to 
medlemsstater, dvs. en konkret sag, der ikke er eksplicit nævnt i artikel 7, stk. 1. Domstolen 
besluttede i denne sammenhæng følgende (præmis 60): "Direktivets artikel 7, stk. 1, skal 
fortolkes således, at når en person har både et privat og et erhvervsmæssigt tilhørsforhold til 
to medlemsstater, er det sædvanlige opholdssted, som skal fastlægges på grundlag af en 
samlet vurdering under hensyn til alle relevante faktiske omstændigheder, det sted, hvor den 
pågældende har oprettet det varige midtpunkt for sine interesser, og såfremt en sådan samlet 
vurdering ikke danner grundlag for at foretage denne lokalisering, skal det private 
tilhørsforhold tillægges forrang".

b) Bedømmelse af den i andragendet beskrevne sag

Kommissionen understreger, at fastsættelsen af en persons bopæl er et spørgsmål om faktiske 
omstændigheder, der i visse tilfælde kan være komplekst og henhører under de nationale 
administrationers bedømmelse, under domstolenes kontrol. I en nylig dom af 7. juni 2007 (sag 
C-156/04) har Domstolen i forhold til fastsættelsen af en europæisk borgers normale bopæl 
angivet, at det først og fremmest er op til "medlemsstaternes kompetente administrative 
myndigheder at foretage en bedømmelse og afvejning af samtlige relevante forhold, der 
kendetegner hvert enkelt tilfælde (…)." (præmis 46). 

Kommissionen understreger, at den ikke har modtaget nogen klage eller har kendskab til 
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nogen konkrete og dokumenterede tilfælde, hvor ovennævnte direktiv 83/182/EØF angiveligt 
er blevet overtrådt i forhold til Belgien, eller som vedrører det spørgsmål, som andrageren har 
fremført.
Andrageren erkender selv, at hun ikke har kendskab til nogen konkrete tilfælde. 

Kommissionen mener ikke, at der er beviser for, at de belgiske myndigheder har en særligt 
restriktiv tilgang på området, der navnlig ville medføre en fritagelsesudelukkelse ved 
personers midlertidige indførelse i henhold til direktiv 83/182/EØF, hvilket ville medføre 
anvendelsen af disse bestemmelser. 

I forhold til definitionen af bopæl som fastsat i de belgiske tekster og som omtalt af 
andrageren mener Kommissionen, at denne definition, der ikke gælder specifikt for 
indregistreringen af køretøjer (eller de tilsvarende afgifter), tager udgangspunkt i en erklæring 
til kommunen af den pågældende person og tager højde for en reel situation og en række 
kriterier forbundet med denne persons erhvervsmæssige og private tilhørsforhold. Den 
nationale bestemmelse (artikel 16, stk. 1, i kongelig anordning af 16. juli 1992 vedrørende 
folkeregistre og registre over udlændinge) har følgende ordlyd: "Fastsættelsen af 
hovedbopælen baseres på en reel situation, dvs. konstateringen af et reelt ophold i en 
kommune i en periode, der udgør størstedelen af et år. Denne konstatering gennemføres på 
grundlag af forskellige elementer, navnlig det sted, som den pågældende tager til efter sin 
erhvervsmæssige beskæftigelse, børnenes uddannelsessted, arbejdsstedet, energiforbruget og 
telefonudgifterne, ægtefællens sædvanlige opholdssted eller det sædvanlige opholdssted for 
andre medlemmer af husholdningen".

I forhold til inddragelsen af det antal dage, der er tilbragt på belgisk område, mener 
Kommissionen, at dette koncept ikke principielt afviger fra direktiv 83/182/EØF. I forhold til 
fastsættelsen af bopælen omfatter ovennævnte artikel 7, stk. 1, rent faktisk muligheden for at 
henvise til "det sted, en person sædvanligvis opholder sig" (se forskellige anvendte kriterier 
ovenfor). Hvis det erhvervsmæssige og private tilhørsforhold ikke gælder samme sted, anses 
den normale bopæl at være stedet for det private tilhørsforhold, men dette tilhørsforhold skal 
dog være godtgjort, og direktivet præciserer, at personen regelmæssigt skal vende tilbage 
dertil. 

Kommissionen understreger dog, at direktiv 83/182/EØF har et begrænset anvendelsesområde 
og under alle omstændigheder udelukkende kan anvendes i forbindelse med "midlertidig" 
indførelse. Kommissionen kan således ikke beskytte en person – selv hvis denne person ikke 
er bosiddende i henhold til direktivet – der indfører et køretøj til Belgien for en periode på 
mere end seks måneder i løbet af en 12-måneders periode, for eksempel fordi denne person 
arbejder der hele året eller en stor del af året. 

På grund af de manglende oplysninger om en eventuel restriktiv tilgang fra de belgiske 
myndigheders side mener Kommissionen, at andragendets elementer ikke i sig selv danner 
grundlag for at konkludere, at der finder en overtrædelse af EU-lovgivningen sted. 

Konklusioner

Den situation, som andrageren beskriver, viser ikke en overtrædelse af gældende EU-
lovgivning på grundlag af de givne informationer."


