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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0274/2019 af T. H., finsk statsborger, om beskatning af 
opladning af elbiler i Finland

1. Sammendrag

Andrageren beklager dybt den beskatning af opladning af elbiler på arbejdspladsen, som 
Finland indførte den 1.1.2019. Han mener, at dette ikke er befordrende for en bedre 
klimapolitik, fordi det afskrækker forbrugerne fra at købe og bruge elbiler. 

Han beklager også den omfattende beskatning af gasdrevne lavemissionskøretøjer, som 
afskrækker folk fra at købe dem, og den høje vejafgift på dieselbiler, der tilskynder deres ejere 
til at køre i stedet for at bruge offentlig transport eller cykler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2019

På nuværende stadium i udviklingen af EU-retten henhører den direkte beskatning 
hovedsageligt under medlemsstaternes ansvarsområde. På områder som personlig 
indkomstbeskatning, hvor der ikke findes sekundær EU-lovgivning, kan medlemsstaterne 
således udforme deres egne skattesystemer og beslutte, hvem og hvad der skal beskattes, 
hvornår der beskattes, med hvilken sats og hvordan, så længe de overholder deres 
forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Det at en fast værdi af et personalegode i form af opladning af et elektrisk køretøj på 
arbejdspladsen lægges til den skattepligtige indkomst diskriminerer ikke nogen på grundlag af 
nationalitet eller opholdssted, ligesom det heller ikke begrænser udøvelsen af de 
grundlæggende rettigheder, der er garanteret af TFEU. Kommissionen har derfor ingen gyldig 
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grund til at indlede en traktatbrudsprocedure vedrørende den pågældende nationale 
bestemmelse eller på anden måde gribe ind på vegne af andrageren.

Desuden er der ingen harmonisering på EU-plan på området indirekte beskatning for så vidt 
angår beskatning af personbiler. Følgelig har medlemsstaterne frihed til at beslutte, hvordan 
de vil anvende sådanne afgifter, forudsat at de er i overensstemmelse med EU-retten. Artikel 
110 i TEUF forbyder diskriminerende direkte eller indirekte pålæggelse af interne afgifter på 
varer fra andre medlemsstater, som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte 
pålægges lignende indenlandske varer.

Med hensyn til beskatning af gas- og dieselbiler i Finland er der ingen tegn på, at disse 
foranstaltninger vil medføre diskriminerende beskatning af biler fra andre medlemsstater. Idet 
der således ikke synes at foreligge nogen overtrædelse af EU-retten, er Kommissionen ikke i 
stand til at foretage sig yderligere i forhold til dette andragende. 

På den anden side skal det bemærkes, at Kommissionen for nylig har offentliggjort 
evalueringen1 af Rådets nuværende direktiv 2003/96/EF2 ("energibeskatningsdirektivet" eller 
"EBD"), der fastsætter EU's regler om beskatning af energiprodukter, der anvendes som 
motorbrændstof eller brændsel til opvarmning og elektricitet. 

Som nævnt i de politiske retningslinjer3 fra den valgte formand for Kommissionen, Ursula von 
der Leyen, betragtes revisionen af EBD som en prioritet for den nye Kommission. 
Udarbejdelsen af ethvert politikforslag vil skulle ledsages af en grundig konsekvensanalyse 
som krævet i Kommissionens retningslinjer for bedre regulering4. 

Konklusion

På baggrund af andragerens oplysninger er der ingen tegn på, at Finland overtræder EU-
lovgivningen. Kommissionen har som følge heraf ingen planer om at foretage sig yderligere i 
forbindelse med dette andragende.

Samtidig er EU's nuværende retlige ramme for beskatning af energiprodukter, der anvendes 
som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning og elektricitet, i øjeblikket ved at blive 
undersøgt nærmere i overensstemmelse med Kommissionens ambition om en europæisk grøn 
aftale.

4. Kommissionens svar, modtaget den 31. august 2020

Kommissionens bemærkninger

Efter mødet i januar 2020 anmodede Udvalget for Andragender om at modtage oplysninger 
fra Kommissionen om revisionen af energibeskatningsdirektivet5 og den europæiske grønne 

1 Commission report: evaluation of the Energy Taxation Directive.
2 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst), EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51-70.
3 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_da.pdf
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
5 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst), EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51-70.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_da.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_da.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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Kommissionen arbejder i øjeblikket på en mulig revision af ovennævnte direktiv inden for 
rammerne af initiativet om den europæiske grønne pagt.

Udarbejdelsen af ethvert politikforslag om revision af direktivet vil skulle ledsages af en 
grundig konsekvensanalyse som krævet i Kommissionens retningslinjer for bedre regulering7. 
Som led i konsekvensanalysen vil Kommissionen vurdere alle mulige politiske 
løsningsmodeller, der er udformet med henblik på at skabe fremskridt med hensyn til 
direktivets og EU's overordnede mål. 

I den forbindelse vil der snart blive afholdt en offentlig onlinehøring for at inddrage 
interessenter og borgere i processen.

Det er endvidere relevant at nævne, at Kommissionen i 2018 vedtog et lovforslag, der havde 
til formål at reformere momssatssystemet8. Dette forslag er i øjeblikket under behandling i 
Rådet. Hvis det vedtages, vil det give medlemsstaterne større fleksibilitet med hensyn til 
fastsættelse af momssatser. Forslaget omfatter muligheden for at anvende en nedsat momssats 
eller endda en nulsats på elektriske køretøjer på baggrund af målene med den grønne pagt. 
Der kræves en enstemmig beslutning fra medlemsstaternes side, for at denne reform kan blive 
omsat til lov; forhandlingerne er igangværende i Rådet.

Konklusion

Arbejdet er i øjeblikket i gang, og der forventes at foreligge et lovgivningsforslag vedrørende 
energibeskatningsdirektivet i juni 2021. For momssatsernes vedkommende er et 
lovgivningsforslag under forhandling i Rådet.

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da
7 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_da
8 COM(2018)0020.
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