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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1243/2008 af Gisela Cruz, portugisisk statsborger, om den 
portugisiske lov 22A/2007 om afgifter på køretøjer og dens forenelighed med 
EU's på området gældende bestemmelser

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den portugisiske lov 22A/2007 om afgifter på køretøjer og det dermed 
fastsatte beregningsgrundlag for afgifter på brugte motorkøretøjer, der indføres fra udlandet. 
Andrageren mener, at denne nye lov er i modstrid med EU's på området gældende fiskale 
bestemmelser, i henhold til hvilke ingen medlemsstat, hverken direkte eller indirekte, må 
pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er højere end de 
afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer, og hun anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"Andrageren henviser til den portugisiske lov 22A/2007 om afgifter på køretøjer og navnlig 
til IUC, den årlige vejafgift. Hun hævder, at alle brugte biler, der er registreret i Portugal efter 
juli 2007, beskattes hårdere end lignende biler, der allerede var på det portugisiske marked. 
Andrageren mener, at denne nye lov er i strid med EU's gældende fiskale bestemmelser, i 
henhold til hvilke ingen medlemsstat, hverken direkte eller indirekte, må pålægge varer fra 
andre medlemsstater interne afgifter, der er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte 
pålægges tilsvarende indenlandske varer.
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Det påpeges, at der næsten ingen harmonisering er på fællesskabsplan inden for området 
bilafgifter, selv om Kommissionen konsekvent har forsøgt at fjerne de nuværende 
afgiftsmæssige hindringer, der fordrejer den frie bevægelighed for personbiler inden for det 
indre marked. Medlemsstaterne kan således frit pålægge motorkøretøjer registreringsafgifter, 
opkræve afgifter ved brug af det nationale vejnet samt ensidigt bestemme, hvilke niveau og 
beregningsgrundlag de anvender, hvis de blot overholder EF-traktatens artikel 90, som 
forbyder, at en medlemsskat direkte eller indirekte pålægger varer fra andre medlemsstater 
interne diskriminerende afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der direkte eller 
indirekte pålægges lignende indenlandske varer. 

Forskelsbehandling af nationale og importerede varer kan forekomme på mange forskellige 
måder, f.eks. som resultat af afgiftssatserne, det afgiftspligtige beløb eller måden, hvorpå 
afgiften betales. Det skal understreges, at al form for forskelsbehandling er forbudt, også selv 
om forskelsbehandlingen kun forekommer i få tilfælde.

Kommissionen er bekendt med, at Portugal den 29. juni 2007 ændrede sin bilafgift (national 
lov nr. 22-A/2007), og at der den 1. januar 2009 er foretaget ændringer af lovgivningen med 
den nationale budgetlovgivning for 2009 (national lov nr. 64-A/2008). På den baggrund har 
Kommissionen undersøgt de portugisiske regler om vejafgifter for biler i lyset af EF-
traktatens artikel 90.

I den forbindelse har Kommissionen anmodet de portugisiske myndigheder om oplysninger 
om vejafgift inden for rammerne af en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 226, og 
den er i øjeblikket ved at undersøge deres svar."

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

"Den 28. januar 2010 opfordrede Kommissionen Portugal gennem en begrundet udtalelse i 
henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til at 
ændre de portugisiske forskrifter om den årlige vægtafgift på motorkøretøjer.

I henhold til de gældende portugisiske forskrifter bliver den årlige vægtafgift på to tilsvarende 
brugte biler beregnet forskelligt hvert år afhængig af, om de blev indregistreret i Portugal for 
den første gang pr. den 1. juli 2007 eller før denne dato. De biler, der blev indregistreret for 
første gang i Portugal pr. denne dato, er omfattet af en årlig vægtafgift, som beregnes på en 
anden måde og generelt er højere.

Hvad angår beskatning af importerede brugte biler, har EF-Domstolen afsagt kendelse om, at 
en bil bliver en "indenlandsk bil", når først den er importeret og markedsført på det 
indenlandske marked. 

Det ser ud til, at de portugisiske forskrifter er blevet udformet på en sådan måde, at det fører
til forskelsbehandling af alle de brugte biler, der fandtes i medlemsstaterne, bortset fra 
Portugal, før den 1. juli 2007.

I henhold til EF-Domstolen sker der en overtrædelse af artikel 110 i TEFU, hvis de afgifter, 
der pålægges det importerede produkt, og afgifter, der pålægges lignende indenlandske 
produkter, beregnes på en anden måde på grundlag af de kriterier, som førte til, at der blev 
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pålagt højere afgifter på de importerede varer, selv om det kun var i visse tilfælde. Det er ud 
til, at dette er tilfældet i den foreliggende sag, hvor reduktionen af registreringsafgiften også 
kan spille en rolle. 

Portugal er blevet anmodet om at besvare den begrundede udtalelse i løbet af to måneder. 
Hvis svaret ikke er tilfredsstillende, kan Kommissionen indbringe Portugal for EF-Domstolen.

Det skal dog understreges, at et sådant søgsmål kun kan resultere i en erklæring om, at den 
pågældende forskrift ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Det er derfor i 
borgernes interesse at anvende de tilgængelige nationale klagemuligheder for at gøre deres 
rettigheder gældende og opnå erstatning i deres personlige tilfælde, idet de nationale domstole 
f.eks. er de eneste, der er kompetente til at tilkende erstatning eller nedlægge forbud over for 
administrationen." 

5. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011

"I henhold til de gældende portugisiske forskrifter bliver den årlige vægtafgift på to 
tilsvarende brugte biler beregnet forskelligt hvert år, afhængig af om de blev indregistreret i 
Portugal for første gang efter den 1. juli 2007 eller før denne dato. De biler, der blev 
indregistreret for første gang i Portugal efter denne dato, er omfattet af en årlig vægtafgift, 
som beregnes på en anden måde.

Denne dato trådte en generel reform af systemet for køretøjsafgifter i kraft i Portugal. Herved 
blev registreringsafgifterne generelt nedsat, hvorimod de årlige vægtafgifter blev hævet. 
Begge afgifter blev knyttet til udledningen af CO2. Hensigten var at omlægge afgiftsbyrden 
fra registreringen til brugen af køretøjer og at anvende forureneren betaler-princippet, hvilket 
er et skridt i retning af Kommissionens forslag om Rådets direktiv om afgifter for 
personbiler1. Hvad angår vægtafgiften gælder det tidligere system - hvor afgifterne er lavere 
for biler med høj udledning, og hvor der ikke tages højde for udledningsniveauet - fortsat for 
køretøjer, som er indregistreret, før reformen trådte i kraft. Årsagen til dette er, at sådanne 
køretøjer generelt har været pålagt en højere registreringsafgift end biler, som er indregistreret 
efter den 1. juli 2007. Det ville efter de portugisiske myndigheders opfattelse være yderst 
byrdefuldt at anvende de nye og højere afgiftssatser på køretøjer, som der er betalt den 
tidligere og generelt væsentligt højere registreringsafgift for. 

Selv om det formelt kan hævdes, at der foreligger diskrimination på grundlag af EF-traktatens 
artikel 110, mener Kommissionen ikke, at det ville være rimeligt at forelægge sagen for 
Domstolen. 

Det skal især understreges, at betydningen af den samlede afgiftsforskel mellem 
registreringsafgift plus vægtafgift under det gamle og det nye system synes at være meget 
lille. Under alle omstændigheder er problemet forbigående og kan kun bestå i levetiden for 
biler, som er registreret før den 1. juli 2007.

Desuden er det nye system mere i overensstemmelse med Kommissionens ovennævnte 
forslag end det tidligere, da det for det første sigter mod en gradvis overgang fra 
registreringsafgift til vægtafgift, hvilket er gavnligt for de problemer for det indre marked, 
                                               
1 KOM(2005)0261.
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som registreringsafgifterne skaber, og for det andet i høj grad er baseret på CO2-udledningen. 
Det ville være paradoksalt at indlede en overtrædelsesprocedure med det krav, at det nye 
system kun skulle anvendes på køretøjer, som første gang er indregistreret et sted i EU efter 
den 1. juli 2007, da der i så fald kun ville blive taget højde for udledningsniveauet i 
forbindelse med vægtafgiften for de mest moderne og dermed normalt mindst forurenende 
biler. For fremtiden vil det nye system således forbedre situationen betydeligt. Kommissionen 
agter derfor at afslutte denne sag."


