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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0885/2012 af George Albert Fabrizio Niedbala, ukendt statsborger, 
om bilafgifter i Portugal

1. Sammendrag

Andrageren er bosat i øgruppen Azorerne og klager over at skulle betale de afgifter for 
importerede biler, som skattemyndighederne i Angra do Heroísmo, Azores, Portugal, 
opkræver. Andrageren forstår på EU-Domstolens dom C-98/05, at beløbet for bilskatter og -
afgifter ikke kan inkluderes i det beløb, der skal betales i moms ved køb af køretøjer, og at 
den portugisiske regering skal respektere dette. De portugisiske skattemyndigheder har en 
anden forståelse af dommen, og de oplyser i et skriftligt svar, at EU-Domstolens dom 
henviser til en sag i Danmark, som ikke har nogen sammenhæng med denne situation og 
derfor ikke gælder for Portugal.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 30 januar 2013

Kommissionen understreger først og fremmest, at den, idet direktiv 77/388 (det sjette 
direktiv) blev ophævet ved direktiv 2006/112/EF (momsdirektivet) fra 1. januar 2007, 
udelukkende vil henvise til bestemmelserne i sidstnævnte direktiv. I henhold til 
momsdirektivets artikel 78 skal momsgrundlaget omfatte skatter, told, importafgifter og andre 
afgifter med undtagelse af selve momsen. 

Det er korrekt, at Domstolen i sag C-98/05 afgjorde, at i forbindelse med en købsaftale, der 
bestemmer, at forhandleren leverer et motorkøretøj i indregistreret form og for en pris, der 
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omfatter den registreringsafgift, som forhandleren har erlagt før leveringen, bør denne afgift 
ikke inkluderes i momsgrundlaget.

På grundlag af principperne i denne dom indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure 
mod Portugal.

Domstolen afgjorde imidlertid i sin dom af 28. juli 2011 i sag C- 106/10, at en afgift som den 
portugisiske afgift på motorkøretøjer (imposto sobre vehiculos) er omfattet af begrebet 
"skatter, told, importafgifter og andre afgifter" og derfor skal medregnes i afgiftsgrundlaget 
for momsen af leveringen af det pågældende motorkøretøj.

Domstolen afgjorde ligeledes, at det afgørende element for medregningen af en afgift i 
afgiftsgrundlaget er, hvorvidt leverandøren af motorkøretøjet har betalt afgiften i eget navn og 
for egen regning.
Af denne grund besluttede Kommissionen at afslutte ovennævnte overtrædelsesprocedure.

Med hensyn til de forhold, som andrageren forklarede, har Kommissionen ikke kompetence 
til at gribe ind, eftersom det drejer sig om en individuelt sag. Vurderingen af en sådan sag 
henhører udelukkende under de nationale myndigheders og domstoles kompetence. 
Hvis andrageren mener, at er foregået et brud på EU-lovgivningen i hans specifikke tilfælde, 
bør han derfor indbringe sagen for en national domstol.

Konklusion
Kommissionen har ikke beføjelser til at gribe ind i individuelle sager. 

Domstolen afgjorde dog allerede i sag C-106/10, at den portugisiske Imposto sobre veiculos 
skal medregnes i afgiftsgrundlaget for momsen. Andragerens overbevisning om sin ret til få 
godtgjort den formodede "for meget betalte" moms er muligvis ikke korrekt.


