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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0726/2010 af John E. Doherty, irsk statsborger, for "Irish Drivers 
Association", om registreringsafgift for køretøjer i Irland (VRT)

1. Sammendrag

Andrageren påklager den registreringsafgift på 36 %, der i henhold til den irske finanslov fra 
1992, pålægges motorkøretøjer, der indføres i Irland. Andrageren mener, at denne afgift 
hindrer den frie bevægelighed for varer og dermed overtræder EU's grundlæggende 
principper. Andrageren påpeger tillige, at manglende betaling af den pågældende afgift 
medfører beslaglæggelse af køretøjet og en bøde på op til 10 % af afgiftsbeløbet. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge, om dette forhold er lovligt i henhold til 
EU-retten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Som EU-lovgivningen ser ud i dag, har medlemsstaterne vide beføjelser til at vedligeholde 
eller indføre beskatning på biler. Der findes afgifter som f.eks. registreringsafgifter for 
køretøjer i adskillige medlemsstater. I henhold til Domstolen er en sådan afgift ikke en told, 
men skal gennemgås på grundlag af artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF, tidligere artikel 90 i EF-traktaten). 

Registreringsafgifter, f.eks. registreringsafgifter for køretøjer, er tilladt, når de pålægges for 
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varer med oprindelse i andre medlemsstater, forudsat at betingelserne i traktatens artikel 110 i 
TEUF er opfyldt. Domstolen har gentagne gange fastslået, at medlemsstaterne kan pålægge 
afgifter ved den første registrering på deres nationale område af køretøjer produceret eller 
erhvervet i andre medlemsstater, forudsat at disse afgifter ikke indebærer forskelsbehandling 
af køretøjer med oprindelse i andre dele af EU. 

Derudover har Domstolen i en lang række afgørelser fastslået, at en medlemsstats opkrævning 
af en registreringsafgift på brugte køretøjer hidrørende fra en anden medlemsstat er i strid 
med artikel 110 i TEUF, såfremt afgiften overstiger restværdien af afgiften på tilsvarende 
brugte køretøjer, der allerede er registreret på det nationale område. 

For Irlands vedkommende indgår visse aspekter af registreringsafgifter for køretøjer i den 
overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har indledt. 

Beslutningen om køretøjer, der skal beskattes i national sammenhæng, er generelt forbundet 
med registrering. I en meddelelse1 fra maj 1996 oplyste Kommissionen, at en person ikke kan 
registrere sit køretøj i en medlemsstat efter eget valg, da dette ville medføre, at alle køretøjer 
ville blive registreret i den medlemsstat, som har de laveste registreringsafgifter. Domstolen 
støttede denne holdning i sin afgørelse i sag C-451/99, Cura Anlagen.

Selv om Kommissionen konsekvent har forsøgt at fjerne eksisterende afgiftsmæssige 
hindringer, som skaber en forvridning af den frie bevægelighed for personbiler inden for det 
indre marked, er dens forslag på dette område indtil videre ikke blevet vedtaget på grund af 
utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne. I 2005 fremsatte Kommissionen f.eks. et forslag til 
et direktiv (KOM(2005)0261), som bl.a. omfattede ophævelse af registreringsafgifter i en 
overgangsperiode på 5-10 år og bestemmelser om oprettelse af en refusionsordning for 
registreringsafgifter på personbiler, der er registreret i én medlemsstat og derefter eksporteres 
eller overføres permanent til en anden medlemsstat. 

Konklusioner

Visse aspekter af Irlands registreringsafgifter for køretøjer indgår på nuværende tidspunkt i 
den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har indledt."

                                               
1 EFT C 143/4 af 15. maj 1996.


