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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1255/2011 af V.S. og Dan Scripcariu, rumænske statsborgere, om 
registreringsafgiften for en bil i Grækenland

1. Sammendrag

Andragerne har boet lovligt i Grækenland i mere end 10 år. De har købt og indregistreret biler 
i Rumænien og ønsker at køre i dem i Grækenland. I Grækenland har de fået oplyst, at de kun 
kunne køre i en bil i seks måneder, og at de derefter skal betale afgifter på ca. 8.000 EUR. 
Hvis de ikke betaler afgiften, bliver bilen beslaglagt, og andragerne skal betale en bøde på 
5.000 EUR. Andragerne er i en fortvivlet situation og anmoder Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Bilbeskatningen er ikke harmoniseret på EU-plan, og derfor kan medlemsstaterne frit 
pålægge afgifter på et køretøj, der er indført på deres område til brug der. Opkrævningen af en 
afgift som den, andrageren beskriver, er ikke ualmindelig blandt medlemsstater, hvor 
beskatningsniveauet kan variere kraftigt afhængigt af de politiske valg. Normalt opkræves 
denne type afgifter på registrering af et køretøj, der skal anvendes på en medlemsstats 
område. Desuden er opkrævningen af sådanne afgifter lovlig som følge af den aktuelle 
manglende harmonisering, selv om et køretøj kan have været belagt med en tilsvarende afgift 
i en anden medlemsstat. Dette forhold er blevet bekræftet af Den Europæiske Unions 
Domstol, som har bestemt, at EU-lovgivningen ikke garanterer, at skift af bopæl fra en 
medlemsstat til en anden ikke vil have beskatningsmæssige følger med hensyn til 
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indregistrering af et køretøj1. Perioden på seks måneder, som andrageren nævner, skyldes 
anvendelsen af direktiv 83/182/EØF2, hvori medlemsstaterne bl.a. forpligtes til at fritage 
import af et køretøj for forbrugsafgifter i en periode på seks måneder pr. 12 måneder, hvis en 
række betingelser er opfyldt. Formålet med denne undtagelse er at gøre det lettere midlertidigt 
at skifte bopæl til en anden medlemsstat, idet værtsmedlemsstaten forpligtes til ikke at 
opkræve afgifter på et køretøj, som en person midlertidigt har medbragt. Når perioden på seks 
måneder er gået, hindrer direktivet ikke en medlemsstat i at opkræve registreringsafgifter for 
et køretøj, der befinder sig på dens område.

Dette betyder, at Grækenlands opkrævning af denne type afgifter ikke strider mod EU-
lovgivningen eller retspraksis. 

Konklusion

Andragendet giver ikke grundlag for at konkludere, at lovgivningen eller den almindelige 
praksis i Grækenland er i strid med EU-lovgivningen." 
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