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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1345/2010 af Paul McColgan, irsk statsborger, for "Abolish VRT 
Campaign" (kampagnen for afskaffelse af registreringsafgiften på 
motorkøretøjer), om problemer med registrering af et køretøj i en 
grænseoverskridende situation mellem Det Forenede Kongerige og Irland

Andragende 1357/2010 af Ryan Stewart, irsk statsborger, for kampagnen til 
afskaffelse af registreringsafgiften på motorkøretøjer, om den umulige situation, 
irske studerende i Det Forenede Kongerige står over for med hensyn til 
registreringsafgiften for motorkøretøjer

1. Sammendrag af andragende 1345/2010

Den irske andrager bor i Irland, men arbejder for en britisk arbejdsgiver i Det Forenede 
Kongerige på den anden side af grænsen. Hans arbejdsgiver insisterer på, at han benytter sin 
egen bil i arbejdet, og arbejdsgiverens forsikringsselskab vil kun forsikre et køretøj, hvis det 
er indregistreret i Det Forenede Kongerige. De irske myndigheder afviser at undtage ham fra 
betaling af registreringsafgift. Han er derfor fanget i en umulig situation, som han betragter 
som en indskrænkning af sin mulighed for at flytte hen og arbejde, hvor han vil i EU. Han 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage stilling til sagen.

Sammendrag af andragende 1357/2010

Den irske finanslov 2010 fastslår, at udenlandske studerende er undtaget fra registreringsafgift 
for motorkøretøjer, idet man betragter deres oprindelsesland som deres "sædvanlige faste 
bopæl". Analogt burde irske studerende i Det Forenede Kongerige anses for at have deres 
sædvanlige faste bopæl i Irland og have lov til at fortsætte med at køre i deres irsk 
indregistrerede og beskattede biler der. De irske forsikringsselskaber har imidlertid bestemt, at 
man mister retten til at betragte Irland som "sædvanlig fast bopæl", hvis man tilbringer mere 
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end 185 dage om året uden for Irland. Irske studerende i Det Forenede Kongerige er derfor 
nødt til at indregistrere deres motorkøretøjer i Det Forenede Kongerige for at få korrekt 
forsikring, men risikerer at få deres køretøjer konfiskeret af de irske skattemyndigheder, når 
de kommer hjem på ferie i Irland i bil, fordi de kører et udenlandsk indregistreret køretøj i 
deres oprindelsesland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1345/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. 
februar 2011). 
Andragende 1357/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
11. februar 2011). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

EU's lovgivning om køretøjsafgifter er særdeles kompliceret og er ikke i trit med behovene i 
et indre marked. Med dette in mente står det i princippet medlemsstaterne frit for at pålægge 
interne afgifter på motorkøretøjer ved den første indregistrering inden for deres område, og et 
stort antal af medlemsstaterne pålægger faktisk sådanne afgifter. Dog skal de i forbindelse 
hermed opfylde kravene i artikel 110 i TEUF, i henhold til hvilken det er forbudt at opkræve 
diskriminerende afgifter – direkte eller indirekte – for varer fra andre medlemsstater, som er 
højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer.

Med hensyn til andragende 1345/2010 vil Kommissionen gerne påpege, at hvor det drejer sig 
om firmabiler, har Domstolen fastsat, at det er i strid med artikel 45 i TEUF, hvis det ifølge en 
medlemsstats nationale lovgivning kræves, at en ansat, der er bosat i den pågældende 
medlemsstat, indregistrerer og betaler afgift af en firmabil, der er stillet til rådighed for ham af 
det selskab, der beskæftiger ham, og som har hjemsted i en anden medlemsstat, når dette 
køretøj hverken er bestemt til fortrinsvis varig anvendelse i den førstnævnte medlemsstat eller 
faktisk anvendes på denne måde. 

Men hvor det drejer sig om private køretøjer, står det i henhold til gældende EU-lovgivning 
bopælsstaten frit for at opkræve registreringsafgift, så længe artikel 110 i TFEU overholdes. 
Faktisk oplyste Kommissionen i en meddelelse1 fra maj 1996, at en person ikke kan registrere 
sit køretøj i en medlemsstat efter eget valg, da dette ville betyde, 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.

Hvad angår spørgsmålet om motorkøretøjsforsikring, er det korrekt, at en forsikringstager har 
ret til at få et køretøj forsikret hos et forsikringsselskab, der har hjemsted i en anden 
medlemsstat end forsikringstagerens bopælsstat, hvis det pågældende forsikringsselskab 
overholder visse formaliteter, som følger af den relevante EU-lovgivning. Imidlertid har 
forsikringsselskaber også aftalefrihed, hvilket vil sige, at de har lov til at indgå 
forsikringskontrakter med hvem de måtte ønske. Kommissionen kan ikke gribe ind i det 
grundlæggende princip om aftalefrihed. 

                                               
1 EFT C 143/4 af 15. maj 1996.
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Følgelig er der intet, der tyder på, at Irland overtræder EU-lovgivningen på det punkt, som 
andrageren hævder.

Med hensyn til andragende 1357/2010 vil Kommissionen gerne påpege, at hvor det drejer sig 
om en studerende, der bruger et privat køretøj, som er indregistreret i hans normale 
bopælsstat, på en anden medlemsstats område, hvor den studerende er bosat alene med 
henblik på at studere, følger det af artikel 5 i Rådets direktiv 83/182/EØF1, at køretøjet er 
fritaget for registreringsafgift i den stat, hvor han eller hun studerer.

Hvad angår spørgsmålet om motorkøretøjsforsikring, skal de nationale indregistreringsregler 
overholdes, selv om en police for en obligatorisk motorkøretøjsforsikring – på basis af en 
enkelt præmie og under hele kontraktens løbetid – dækker hele EU-området, herunder i 
enhver periode, hvor køretøjet befinder sig i andre medlemsstater inden for kontraktens 
løbetid. Endvidere er det fortsat medlemsstaternes ansvar at skride ind over for kørsel uden 
forsikring på deres område, hvilket Kommissionen ikke kan gribe ind i. Det skal også endnu 
en gang fastslås, at forsikringsselskaber har aftalefrihed, hvilket vil sige, at de har lov til at 
indgå forsikringskontrakter med hvem de måtte ønske. Kommissionen kan ikke gribe ind i det 
grundlæggende princip om aftalefrihed. 

Følgelig er der intet, der tyder på, at Irland overtræder EU-lovgivningen på det punkt, som 
andrageren hævder.

Konklusion

Der er intet, der tyder på, at Irland overtræder EU-lovgivningen på de punkter, som 
andragerne hævder.

                                               
1 Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig 
indførsel af visse transportmidler.


