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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0235/2010 af Jean-Pierre Save, fransk statsborger, om lovligheden af 
den skat, spanske myndigheder pålægger lystbåde, som sejler under en anden EU-
medlemsstats flag

1. Sammendrag

Andrageren, en fransk statsborger med bopæl i Spanien, stiller spørgsmålstegn ved 
lovligheden af den skat på 12 %, som de spanske myndigheder pålægger lystbåde, som sejler 
under en anden EU-medlemsstats flag. Han mener, at det drejer sig om forskelsbehandling af 
borgere fra andre medlemsstater, der bor i Spanien, og som ejer lystbåde, der sejler under 
deres oprindelseslands flag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Andrageren, en fransk statsborger med bopæl i Spanien, klager over en skat på 12 % 
(sandsynligvis ”Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte”, der forkortes 
til IEDMT), som de spanske myndigheder har pålagt en lystbåd, som han har medbragt fra en 
anden EU-medlemsstat. 

På EU-rettens nuværende stade står det medlemsstaterne frit at opkræve en 
registreringsafgift1 som IEDMT for transportmidler. Der er ingen harmonisering på dette 

                                               
1 Termen registreringsafgift anvendes her for at referere til de afgifter, der vedrører registrering af transportmidler, og som 
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område. Det betyder, at medlemsstaterne, forudsat de overholder nogle grundlæggende EU-
regler, har ret til at lægge en registreringsafgift på transportmidler, når de tages i brug første 
gang på deres territorium, og til at fastlægge afgifterne på det niveau, de anser for passende1. 
Disse afgifter opkræves derfor i nogle medlemsstater (f.eks. Spanien) og ikke i andre. Dertil 
kommer, at der blandt de medlemslande, der gør brug af disse afgifter, hersker betydelige 
forskelle med hensyn til afgifternes struktur og niveau.

Medlemsstaternes rettigheder på dette område begrænses imidlertid af bestemmelser i både 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og afledt EU-ret. 

Ifølge artikel 110 TEUF må ingen medlemsstat pålægge varer fra andre medlemsstater 
afgifter, som er højere end de afgifter, der pålægges lignende og konkurrerende indenlandske 
varer2. Intet i den af andrageren indsendte dokumentation tyder på, at denne bestemmelse er 
blevet overtrådt i den aktuelle sag. For klarhedens skyld skal det bemærkes, at IEDMT også 
opkræves for lystbåde, der sejler under spansk flag og ejes af spanske borgere, ved deres 
første registrering i Spanien.   

Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 begrænser medlemsstaternes ret til at lægge 
forbrugsafgifter på transportmidler, der indføres midlertidigt (principielt for mindre end seks 
måneder) fra en medlemsstat til en anden.  De dokumenter, som andrageren har fremlagt, 
tyder dog ikke på, at der i hans tilfælde er tale om midlertidig import.

Konklusion

EU-retten, således som den fortolkes af Domstolen, hindrer ikke medlemsstater i at opkræve 
en registreringsafgift som IEDMT.

                                                                                                                                                  
dermed er tilladte i den omhandlede medlemsstat. Det er den betydning, som termen tillægges i forslag til Rådets direktiv 
om afgifter på personbiler (dokument KOM(2005)0261), som Kommissionen forelagde Rådet den 5. juli 2005, og som 
også nævner "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte" som et eksempel på denne type afgift (se 
forslagets bilag II).

1 Domstolens dom af 11. december 1990, sag C-47/88, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget 
Danmark, Sml. I, s. 4509, præmis 10.

2 I sag C-345/93 (dom af 9. marts 1995, Nunes Tadeu), beskæftigede EU-Domstolen sig med virkningerne af artikel 90 i EF-
traktaten (nuværende artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) på en registreringsafgift, der blev 
opkrævet i en medlemsstat for bl.a. brugte biler, der blev importeret fra andre medlemsstater, og i den forbindelse fastslog 
den følgende:
“1. En automobilafgift, der finder anvendelse uden forskel på motorkøretøjer, der er samlet eller fremstillet i den 
medlemsstat, hvori den opkræves, og på såvel nye som brugte importerede motorkøretoejer, kan ikke kvalificeres som en 
told eller afgift med tilsvarende virkning ...
2. En medlemsstats opkrævning af en afgift på brugte motorkøretøjer hidrørende fra en anden medlemsstat er i strid med 
EØF-traktatens artikel 95 nu artikel 90, når afgiftens størrelse, beregnet uden hensyn til køretøjets faktiske 
værdiforringelse, overstiger residualværdien af samme afgift på tilsvarende brugte motorkøretøjer, der allerede er 
registreret i indlandet, og som - idet de er blevet pålagt afgift ved denne registrering - ikke længere pålægges afgift, når de 
sælges som brugte.


