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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1717/2008 af Ion Garboan, rumænsk statsborger, om 
indregistreringsafgiften for køretøjer, som er købt i andre EU-medlemsstater

Andragende 1776/2008 af Paula Sandu-Stillert, tysk statsborger, om formodet 
krænkelse af den frie bevægelighed for varer gennem Rumænien

1. Sammendrag af andragende 1717/2008

Andrageren protesterer imod den høje indregistreringsafgift, som de rumænske myndigheder 
opkræver for køretøjer erhvervet i andre EU-medlemsstater. Andrageren, som købte en bil i 
Belgien, anfører, at afgiften udgør ca. 35 % af købsprisen.

Sammendrag af andragende 1776/2008

Andrageren oplyser, at der siden den 15. december 2008 opkræves en ekstra afgift i 
Rumænien for godkendelse af motorkøretøjer, der er mere end otte år gamle og indført fra en 
EU-medlemsstat. Afgiftens størrelse afhænger af køretøjets dagsværdi. Denne foranstaltning 
er ifølge andrageren ikke blevet oplyst på forhånd. Køretøjer indført allerede før den 15. 
december 2008 kan ikke længere registreres under den gamle ordning, da den kompetente 
myndighed, RAR, allerede fra den 9. december 2008 ophørte med at godkende tilmeldinger.
Andrageren er af den opfattelse, at den rumænske stats handlemåde er i strid med den frie 
bevægelighed for varer inden for det indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1717/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. marts 2009).
Andragende 1776/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

"Andragenderne

Andragerne protesterer mod den høje afgift, de rumænske myndigheder opkræver for 
køretøjer stammende fra andre medlemsstater, som er blevet hævet som følge af krisedekret 
nr. 7/2009 (Statstidende nr. 103 af 19.2.2009). I visse tilfælde udgør afgiften 35 % af bilens 
købspris eller er endog lig med den. Endvidere nævnes det, at den nationale myndighed 
allerede fra den 9. december 2008 ikke accepterede ansøgninger om indregistrering af biler og 
dermed betalingen af forureningsafgiften under den gamle ordning.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Først og fremmest skal det bemærkes, at der ikke er nogen harmonisering på EU-plan inden 
for afgifter vedrørende personbiler. Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge sådanne 
afgifter og ensidigt beslutte disses niveau og beregningsmetoder. Faktisk fastslog Domstolen i 
sagen Kommissionen mod Danmark, at EF-traktatens artikel 90 ikke tjener til at forbyde høje 
afgiftsniveauer, og at medlemsstaterne kan fastlægge afgiftsprocentsatserne på de niveauer, de 
måtte ønske1. Ifølge Domstolen kan ikke engang meget høje afgiftssatser betragtes som 
værende i modstrid med fællesskabsretten, forudsat at de ligeligt pålægges indenlandske 
produkter og produkter indført fra andre medlemsstater.

Især med hensyn til beskatning af brugte motorkøretøjer er det en veletableret retspraksis fra 
Domstolen, at EF-traktatens artikel 90 ikke kan anses for at være overholdt, hvis en afgift, der 
opkræves på et brugt motorkøretøj fra en anden medlemsstat, overstiger en residualafgift 
inkluderet i værdien af et tilsvarende motorkøretøj, som allerede er blevet indregistreret på det 
nationale marked som nyt2. Ifølge Domstolen kan den forskelsbehandling, der er forbudt i 
henhold til EF-traktatens artikel 90, undgås, hvis den faktiske nedskrivning af det importerede 
køretøj tages i betragtning ved at reducere afgiftsbeløbet i overensstemmelse hermed3.

Kommissionen har undersøgt de rumænske regler om bilforureningsafgift, som er blevet 
ændret ved krisedekret nr. 7/2009 (Statstidende nr. 103 af 19.2.2009) i henhold til EF-
traktatens artikel 90, og er nået til den konklusion, at disse regler ikke overholder princippet 
om ligebehandling af indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater. Derfor besluttede 
Kommissionen den 25. juni 2009 at indlede en overtrædelsesprocedure mod Republikken 
Rumænien ved at sende en åbningsskrivelse, som gør opmærksom på uforenelighed mellem 
de nationale regler og fællesskabsretten.

Det er værd at bemærke, at Kommissionen har modtaget et meget stort antal klager 
vedrørende dette spørgsmål og har lovet at orientere de berørte personer om resultatet af dens 
undersøgelse af den rumænske lovgivning. Med henblik herpå offentliggjorde Kommissionen 
efter åbningen af overtrædelsesproceduren en pressemeddelelse (IP/09/1012).

                                               
1 Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88 Kommissionen mod Kongeriget Danmark, SDA 1990, 

s. I-04509, punkt 10.
2 Domstolens dom af 22. februar 2001 i sag C-393/98 Ministero Publico og Gomes Valente mod Fazenda 

Publica, SDA 2001, s. I-01327.
3 Domstolens dom af 9. marts 1995 i sag C-345/93 Fazenda Pública og Ministério Público mod Américo 

João Nunes Tadeu, SDA 1995, s. I-00479, punkt 17.
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Spørgsmålet om den manglende accept af ansøgninger under den gamle ordning, før de nye 
afgiftsniveauer trådte i kraft, synes at være et nationalt anliggende. Skatteydere, hvis 
ansøgninger ikke er blevet accepteret af skattemyndighederne i henhold til de daværende 
gældende regler om forureningsafgift, kan overveje at henvende sig til deres respektive 
nationale administrative/retlige myndigheder med påstand om fejl eller forsømmelser.

Konklusion

Kommissionen er bekendt med overtrædelsen af fællesskabsretten og er ved at behandle 
uoverensstemmelserne i den rumænske lovgivning om beskatning af personbiler."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2.9.2010.

Som reaktion på indledelsen af en overtrædelsesprocedure mod Republikken Rumænien den 
25. juni 2009 fremsendte de rumænske myndigheder deres svar den 28. september 2009.  

Endvidere forelagde de rumænske myndigheder den 12. januar 2010 Kommissionen 
regeringens krisedekret nr. 117/2009, som ophævede den fritagelse, krisedekret nr. 218/2008 
havde givet for visse biler, og således genindførte det afgiftssystem, som eksisterede under 
krisedekret nr. 50/2008. Følgelig var grundlaget for overtrædelsesproceduren fjernet, og sagen 
afsluttedes. 

Kommissionen modtog et meget stort antal klager vedrørende dette spørgsmål og lovede at 
orientere de berørte personer om resultatet af dens undersøgelse. Med henblik herpå 
offentliggjorde Kommissionen en pressemeddelelse (IP/09/1012) efter åbningen af 
overtrædelsesproceduren. Borgerne blev informeret om sagens afslutning gennem en 
meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EUT C 29 af 5.2.2010).

Endelig synes spørgsmålet om den manglende accept af ansøgninger under den gamle 
ordning, før de nye afgiftsniveauer trådte i kraft, at være et nationalt anliggende. Skatteydere, 
hvis ansøgninger ikke er blevet accepteret af skattemyndighederne, kan overveje at henvende 
sig til deres respektive nationale administrative/retslige instanser med en påstand om fejl eller 
forsømmelser. 

På nuværende tidspunkt lader de rumænske regler om miljøafgifter for biler til at være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.


