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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 1001/2006 af Alexandru Ciobotar, rumænsk statsborger, og mere end 23 
medunderskrivere, om uforenelighed mellem den rumænske registreringsafgift på brugte biler 
og EF-princippet om fri bevægelighed for varer

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at den registreringsafgift på brugte biler, som den rumænske regering 
har pålagt, er i modstrid med EF-princippet om fri bevægelighed for varer. Andrageren 
anfører, at registreringsafgiften, der gælder for alle brugte biler, der indføres i Rumænien, 
uanset om de stammer fra EU eller ej, er urimeligt høj (to gange bilens værdi), hvilket 
forhindrer gennemsnitsrumæneren i at købe brugte biler. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge denne registreringsafgifts potentielle 
uforenelighed med den europæiske lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.
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" Det bemærkes for det første, at andragendets emne er en intern skatteforanstaltning. 
Domstolen har konsekvent bestemt, at et pengekrav, som er en del af et generelt system af 
interne afgifter, og som anvendes systematisk på kategorier af varer i overensstemmelse med 
objektive kriterier uden hensyntagen til varernes oprindelse, falder ind under artikel 90 i EF-
traktaten.  En bilregistreringsafgift, som den der opkræves i Rumænien, har fiskal karakter og 
opkræves ikke på grund af, at et køretøj krydser grænsen til den medlemsstat, hvor denne 
finder anvendelse, men på grund af andre operative forhold, hvilket inkluderer 
førstegangsregistrering af køretøjet i denne medlemsstat.1 Afgiften skal derfor ses som en del 
af et generelt system af interne afgifter på varer og dermed vurderes i lyset af artikel 90 i EF-
traktaten. 

I artikel 90 i EF-traktaten hedder det, at medlemsstaterne ikke kan opretholde diskriminerende 
beskatning, som resulterer i en tungere afgiftsbyrde på importerede varer end på lignende 
indenlandske varer. Med hensyn til beskatning af brugte motorkøretøjer betyder dette f.eks., 
at medlemsstater ikke kan anvende højere afgiftssatser på importerede motorkøretøjer end på 
lignende motorkøretøjer, der allerede er blevet registreret på det indenlandske marked, eller 
opretholde sådanne bestemmelser for afgiftsberegning, som ville medføre kraftigere 
beskatning af biler fra andre medlemsstater.  Hvad angår afgiftssatser, skal det bemærkes, at 
så længe deres niveau fastsættes vilkårligt på varer medtaget fra udlandet og indenlandske 
varer, er selv meget høje afgiftsniveauer i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. I 
sagen Kommissionen mod Danmark fandt Domstolen, at formålet med artikel 90 i EF-
traktaten ikke er at påtale meget høje beskatningsniveauer, og at medlemsstaterne kan 
fastsætte afgiftssatser på det niveau, som de finder hensigtsmæssigt. Derfor har 
Kommissionen ikke noget lovgrundlag for at kunne udfordre afgiftsniveauet for den 
bilregistreringsafgift, som opkræves i Rumænien. Kommissionen har imidlertid konstateret 
andre forhold i forbindelse med den rumænske bilregistreringsafgift, som ikke ser ud til at 
være i overensstemmelse med artikel 90 i EF-traktaten. 

I henhold til Domstolens fastlagte retspraksis er der tale om en klar overtrædelse af EF-
traktatens artikel 90, hvis et afgiftsbeløb opkrævet for et brugt motorkøretøj, som kommer fra 
en anden medlemsstat, overstiger den restafgift, som er indeholdt i værdien af et lignende 
motorkøretøj, som allerede er blevet registreret på et indenlandsk marked.2 Ifølge Domstolen 
kan den diskrimination, der er fastsat i EF-traktatens artikel 90, undgås, hvis der tages højde 
for den faktiske værdiforringelse af det importerede køretøj ved en reduktion af det 
afgiftsbeløb, som gælder for køretøjets værdiforringelse.3

Kommissionen har analyseret de rumænske bestemmelser om bilregistreringsafgifter og 
konkluderede, at disse bestemmelser ikke respekterer princippet om ligebehandling i henhold 
til artikel 90 i EF-traktaten. Som følge heraf er der indledt en overtrædelsesprocedure ved at 
fremsende en åbningsskrivelse til de rumænske myndigheder med en opfordring til at bringe 
landets lovgivning i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

  
1 Domstolens dom af 17. juni 2003 i sag C-383/01 De Danske Bilimportører mod Skatteministeriet,      Told-
og Skattestyrelsen. ECR 2003, s. I-06065, punkt 34.
2 Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber  mod 
Kongeriget Danmark, ECR 1990, s. I-04509, punkt 10.
3 Domstolens dom af 22. februar 2001 i sag C- 393/98 Ministero Publico og Gomes Valente mod 
Fazenda Publica, ECR 2001, s. I-01327.
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Rumænien har erkendt overtrædelsen og arbejder i øjeblikket sammen med Kommissionen på 
at ændre sin nationale lovgivning, således at de anfægtede bestemmelser bringes i 
overensstemmelse med EF-traktaten.

Konklusion

Kommissionen har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
Rumænien ændrer den lovgivning, som ligger til grund for overtrædelsen af EF-traktatens 
artikel 90."
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