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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1786/2009 af Şerban Rareş, rumænsk statsborger, om overdreven 
beskatning af biler, når de registreres første gang i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren finder, at den skat, der opkræves på biler, når de registreres første gang i 
Rumænien, er overdreven. Andrageren synes at være blevet opkrævet 450 euro på en Dacia 
Logan, som er produceret i Rumænien, men købt i Tyskland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Det skal fra starten bemærkes, at der ikke er harmonisering på EU-plan på området for 
afgifter for passagerkøretøjer. Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge disse afgifter og 
unilateralt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetode. 

Domstolen har konsekvent bestemt, at registrerings- eller forureningsafgifter, som den 
forureningsafgift der opkræves i Rumænien, indlysende har fiskal karakter og opkræves ikke 
på grund af, at et køretøj krydser grænsen til den medlemsstat, hvor denne finder anvendelse, 
men på grund af andre operative forhold, hvilket inkluderer førstegangsregistrering af et 
motorkøretøj i denne medlemsstat.1 Afgifterne skal derfor ses som en del af et generelt system 
af interne afgifter på varer og dermed vurderes i lyset af artikel 110 i traktaten om Den 

                                               
1 Domstolens dom af 17. juni 2003 i sag C-383/01 De Danske Bilimportører mod Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen. ECR 2003, s. I-06065, punkt 34.
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Europæiske Unions funktionsmåde1 (TEUF), dvs. de må ikke diskriminere mod andre 
medlemsstaters varer. 

Domstolen gjorde det navnlig klart i sagen "Kommissionen mod Danmark", at formålet med 
TEUF's artikel 110 ikke er at påtale meget høje beskatningsniveauer, og at medlemsstaterne 
kan fastsætte afgiftssatser på det niveau, som de finder hensigtsmæssigt

2
. Ifølge Domstolen 

kan ikke engang meget høje afgifter anses for værende i strid med EU-lovgivningen, såfremt 
de opkræves uden forskelsbehandling på indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater 
(TEUF artikel 110). De rumænske regler lader ikke til at afsløre en overtrædelse i denne 
henseende.

Det kan ske efter flytninger, at den samme bil beskattes i flere medlemsstater. I betragtning af 
at der ikke er nogen fælles regler til at håndtere sådanne situationer, er dobbelt påligning af 
registrerings- eller forureningsafgifter på motorkøretøjer ikke som sådan i strid med EU-
lovgivningen3.

På nuværende tidspunkt lader det ikke til, at de rumænske regler om miljøafgifter for biler er i 
modstrid med artikel 110 i TEUF."

                                               
1 Konsolideret udgave (EUT C 115 af 9. maj 2008). Tidligere artikel 90 i EF-traktaten.
2 Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88 "Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 

Kongeriget Danmark", Sml. 1990, s. I-04509, punkt 10.
3 Domstolens dom af 15. juli 2004 i sag C-365/02 Marie Lindfors, ECR [2004], s. I-07183.


