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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om 
registreringsafgift i Ungarn på biler importeret fra andre EU-medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at vide, om den registreringsafgift, der opkræves i Ungarn på biler 
importeret fra andre EU-medlemsstater, er forenelig med EU-lovgivningen, idet hun antager, 
at den udgør en overtrædelse af den fri bevægelighed for varer inden for EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2005). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. juli 2006.

"I medfør af lov CX 2003 som ændret pr. 1. januar 2005 har Ungarn indført en 
registreringsafgift på motorkøretøjer. Afgiften forfalder, når køretøjet første gang tages i brug 
på de ungarske veje efter salg af køretøjet i henhold til momsloven, erhvervelse inden for 
fællesskabet, import og omsætning. Afgiften forfalder f.eks. også i tilfælde af ibrugtagning af 
en brugt bil på de ungarske veje, hvis den er importeret fra en anden medlemsstat. Den 
ungarske registreringsafgift fastsættes i henhold til førnævnte lov med et fast beløb afhængigt 
af motorens slagvolumen, det anvendte brændstof og de pågældende emissionsstandarder. 
Afgiftsbeløbet er det samme, uanset om den registrerede bil er ny eller brugt.

Andrageren ønsker at vide, "om den registreringsafgift, der opkræves i Ungarn på biler 
importeret fra andre EU-medlemsstater, er forenelig med EU-lovgivningen, idet hun antager, 
at den udgør en overtrædelse af den fri bevægelighed for varer inden for EU".
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I fravær af EU-harmonisering på området står det medlemsstaterne frit for at opkræve 
registreringsafgift, forudsat at de overholder den direkte og afledte fællesskabsret1. Med 
hensyn til den direkte fællesskabsret er medlemsstaterne forpligtet til at overholde EF-
traktatens artikel 90, jf. hvilken ingen medlemsstat direkte eller indirekte må pålægge varer 
fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der direkte 
eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer. Dette grundlæggende princip i 
fællesskabsretten er af basal betydning for bilafgiftsområdet, idet det ofte er i denne 
henseende, at en registreringsafgifts forenelighed med fællesskabsretten vurderes.

Kommissionen har indledt en undersøgelse af den ungarske registreringsafgift med hensyn til 
flere aspekter. Hovedspørgsmålene med hensyn til forenelighed er overtrædelsen af artikel 90, 
for så vidt som den ungarske afgift forekommer at være en intern afgift, der udgør en 
forskelsbehandling af importerede biler, som søges taget i brug på de ungarske veje, i forhold 
til indenlandske biler.

Det skal nævnes, at manglende indenlandsk produktion af biler i henhold til retspraksis ikke 
hindrer en medlemsstat i at anvende artikel 90, idet udtrykket "lignende indenlandske varer" 
godt kan dække en vare, som blev en indenlandsk vare efter at være importeret og 
markedsført på hjemmemarkedet (Kommissionen mod Danmark, C-47/88).
Herudover skal en medlemsstat i henhold til EF-Domstolens retspraksis ved opkrævning af en 
registreringsafgift på motorkøretøjer tage hensyn til bilens reelle værdi på 
registreringstidspunktet for at kunne overholde artikel 90. Domstolen fandt således, at "en 
medlemsstats opkrævning af en afgift på brugte motorkøretøjer hidrørende fra en anden 
medlemsstat er i strid med EØF-traktatens artikel 95 [nu 90], når afgiftens størrelse, beregnet 
uden hensyn til køretøjets faktiske værdiforringelse, overstiger residualværdien af 
automobilafgiften på tilsvarende brugte motorkøretøjer, der allerede er registreret i 
indlandet" (Nunes Tadeu, C-345/93, præmis 20; Kommissionen mod Danmark, C-47/88, 
præmis 22, og Kommissionen mod Den Hellenske Republik, C-375/95).

Faktisk udgør den registreringsafgift, der anvendes på en ny bil, en procentdel af dens værdi, 
som med tiden falder proportionalt med værdiforringelsen af bilen. Som følge heraf rummer 
den brugte bils værdi allerede registreringsafgiftens beløb, som med tiden og sliddet af bilen 
er faldet. Heraf følger, at hvis en brugt bils reelle værditab ikke tages i betragtning, vil den 
afgift, der lægges på udenlandske brugte biler - som skal tages i brug i Ungarn - altid 
overstige residualværdien af den afgift, der er indarbejdet i en brugt bil af samme type med 
hensyn til model, motorens slagvolumen, brændstof og emissionsstandarder, som allerede 
findes på det ungarske marked, og som blev registreret i Ungarn første gang som ny.

Når en brugt bil fra en anden medlemsstat er underlagt registreringspligt, og hvis dens reelle 
værditab ikke tages i betragtning, og registreringsafgiften ikke nedsættes proportionalt, må det 
derfor konkluderes, at den således anvendte registreringsafgift udgør en intern afgift, som kan 
være en forskelsbehandling af en udenlandsk vare i forhold til lignende indenlandske varer. 
Kommissionen mener, at den ungarske lovgivning om anvendelse af en registreringsafgift på 
nye biler med samme beløb som det, der anvendes på brugte biler, er en overtrædelse af EF-
                                               
1 Jf. direktiv 83/182/EØF (EFT L 105 af 23.4.1983) om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig 

indførsel af visse transportmidler og direktiv 83/183/EØF (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 64-65) om 
afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat.
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traktatens artikel 90.

Den 12. oktober 2005 besluttede Kommissionen derfor at sende en åbningsskrivelse til 
Ungarn. Den ønsker imidlertid at understrege, at dens eventuelle foranstaltninger ikke 
garanterer retslig beskyttelse af enkeltpersoner. Det er derfor i andragerens interesse at anke 
sagen til de nationale myndigheder for at sikre sig beskyttelse af sine individuelle 
rettigheder."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Først og fremmest skal det bemærkes, at der ikke findes harmonisering på EU-plan inden for 
bilregistreringsafgifter1. Det betyder, at medlemsstaterne kan opkræves disse afgifter og 
ensidigt beslutte niveau og beregningsmetode. Ungarn kan således også beholde en 
bilregistreringsafgift og fastsætte et så højt niveau, som landet finder passende (i Danmark 
beløber en lignende afgift sig f.eks. til 180 % af et køretøjs værdi). Der eksisterer med andre 
ord ikke en fællesskabsregel, som pålægger Ungarn at afskaffe registreringsafgiften for nye 
eller brugte motorkøretøjer. Der findes heller ingen fællesskabsbestemmelse, der fastsætter 
denne afgifts størrelse2. Ungarn kan derfor opkræve en registreringsafgift på biler, der 
indregistreres for første gang i Ungarn, selv om der allerede tidligere er betalt 
registreringsafgift for sådanne biler i en anden medlemsstat.

Ungarn skal imidlertid sikre, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 90. Nationale regler er i strid med EF-traktatens artikel 90, hvis der f.eks. i 
henhold til reglerne pålægges tilsvarende importerede og indenlandsk fremstillede køretøjer 
forskellige afgiftssatser, eller hvis afgiften for indenlandske og importerede varer beregnes 
med forskellige metoder, der medfører en højere beskatning af varer fra andre medlemsstater. 
Dette synes for øjeblikket ikke at være tilfældet i Ungarn med hensyn til nye motorkøretøjer.

Hvad angår brugte motorkøretøjer, sker der en overtrædelse af EF-traktatens artikel 90, hvis 
registreringsafgiften bebyrder brugte køretøjer, der stammer fra andre medlemsstater, mere 
end tilsvarende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret i den pågældende medlemsstat.

Kommissionen vurderede, at den ungarske registreringsafgiftslovgivning udgjorde en 
overtrædelse af artikel 90, og indledte derfor en overtrædelsesprocedure mod Ungarn og 
sendte en åbningsskrivelse til Ungarn den 18. december 2005.

Efter modtagelsen af denne skrivelse ophævede Ungarn den tillægsafgift på 25 %, der blev 
lagt på importerede biler på det tidspunkt, indførte faste afskrivningssatser for brugte 
køretøjer samt en klageprocedure, i henhold til hvilken en afgiftspligtig borger kunne anfægte 
det afgiftsbeløb, der fulgte af de faste afskrivningssatser. Efter en analyse af ændringerne, 

                                               
1 Kommissionen fremsatte den 5. juli 2005 forslag til et direktiv (KOM/2005/261/endelig), som bl.a. omfatter 

ophævelse af registreringsafgifter i løbet af en overgangsperiode på 5-10 år. Da vedtagelsen af forslaget 
kræver enstemmighed fra medlemsstaterne, er det stadig ikke vedtaget.

2 Domstolen har afsagt dom om, 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. Jf. EF-Domstolens dom af 11. december 1990 i sag C-47/88, Kommissionen for Den Europæiske 
Union mod Kongeriget Danmark, Sml. 1990, s. I-04509, præmis 10.
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som trådte i kraft den 1. januar 2006, sendte Kommissionen den 4. juli 2006 endnu en 
åbningsskrivelse til de ungarske myndigheder om anfægtelse af de faste afskrivningssatser, 
som stadig måtte anses for at være uforenelige med EF-traktatens artikel 90, idet 
afskrivningen forekom at være for langsom til i de fleste tilfælde at kunne tage højde for de 
brugte bilers reelle værditab på registreringstidspunktet, sådan som EF-Domstolen har krævet.

Den 5. oktober 2006 afsagde EF-Domstolen en dom1 om afgifter på brugte biler i Ungarn i et 
antal sager, som blev indbragt for Domstolen om klager over lovgivningen, som denne så ud 
før ændringerne i 2006. EF-Domstolens afsagte dom var i overensstemmelse med 
Kommissionens holdning. Desuden afviste Domstolen at begrænse sin doms tidsmæssige 
virkning, da den ikke havde fundet, at Ungarn ville risikere at stå over for alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til at refundere den del af afgiften, som var blevet opkrævet 
ulovligt ifølge fællesskabsretten. Derfor blev Ungarn pålagt at refundere købere af brugte 
biler den del af registreringsafgiften, som oversteg den residualværdi, der lå i værdien af 
lignende biler, som allerede var registreret i Ungarn.

Efter afsigelsen af ovennævnte dom ændrede Ungarn atter den relevante del af sin lovgivning. 
Ændringerne trådte i kraft den 5. februar 2007. Den ændrede lovgivning indeholder nu 
bestemmelser om nye afskrivningssatser, som bedre end de tidligere afspejler den faktiske 
værdiforringelse af bilerne.

For at overholde ovennævnte dom med hensyn til at refundere erlagte afgifter vedtog Ungarn 
også en afgiftsrefusionslov, som trådte i kraft den 15. februar, og ifølge hvilken afgifterne 
ville blive refunderet næsten alle afgiftspligtige borgere, som ansøgte herom.

Konklusion

Selv om den ungarske registreringsafgiftslov har gennemgået bemærkelsesværdige 
forbedringer, har Kommissionen stadig ikke afsluttet overtrædelsesproceduren, idet den 
fortsat er i kontakt med de ungarske myndigheder for at få afklaret visse sideordnede aspekter 
af afskrivningssatserne."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Under henvisning til sin meddelelse af 19. oktober 2007 ønsker Kommissionen at fremlægge 
følgende yderligere kommentarer om andragendet.

EF-lovgivning 

Bilregistreringsafgifter er ikke harmoniseret på EU-plan. Det betyder, at medlemsstaterne kan 
opkræve disse afgifter og ensidigt beslutte niveau og beregningsmetode. Derfor kan 
medlemsstaterne beholde en bilregistreringsafgift og fastsætte et så højt niveau, som landet 
finder passende (i Danmark beløber en lignende afgift sig f.eks. til 180 % af et køretøjs 
værdi). 

                                               
1 Forenede sager Ilona Németh mod Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (sag C-

333/05) og Ákos Nádasdi mod Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).
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Imidlertid skal disse afgifter være i overensstemmelse med EF-traktaten og især artikel 90.

Ungarn kan derfor opkræve en registreringsafgift på biler, der indregistreres for første gang i 
Ungarn, selv om der allerede tidligere er betalt registreringsafgift for sådanne biler i en anden 
medlemsstat, hvis en sådan afgift er forenelig med EF-traktatens artikel 90.

Baggrunden for at pålægge registreringsafgift i Ungarn

I medfør af lov CX 2003 ("retsakten") har Ungarn indført en registreringsafgift.

Kommissionen vurderede, at retsakten udgjorde en overtrædelse af EF-traktatens artikel 90, 
og indledte derfor en overtrædelsesprocedure  (2005/4256) mod Ungarn. I denne forbindelse 
sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Ungarn den 18. oktober 2005

Med virkning fra 1. januar 2006 ændrede Ungarn sin registreringsafgift. Med ændringen 
indførtes en fast afskrivningssats baseret på køretøjets alder.

Den 4. juli 2006 fremsendte Kommissionen en supplerende åbningsskrivelse til Ungarn, hvori 
den anfægtede den faste afskrivningssats' forenelighed  med EF-traktatens artikel 90. 
Kommissionen anførte, at fast afskrivning forekom at være for langsom en proces til at tage 
hensyn til, at der i de fleste tilfælde var et virkeligt værditab på brugte biler på 
registreringstidspunktet, som EF-Domstolens retspraksis kræver. 

I forbindelse med to anmodninger om præjudicielle afgørelser afsagde EF-Domstolen den 5. 
oktober 2006 en dom om afgifter på brugte biler i Ungarn i et antal sager, som blev indbragt 
for Domstolen om klager over lovgivningen, som denne så ud før ændringerne i 2006.

Som følge af Nádasdi-dommen vedtog det ungarske parlament retsakt CXXX af 2007 om 
tilbagebetaling af registreringsafgift.

Den seneste udvikling i Ungarns lovgivning og den nuværende situation 

Ændringer fra og med den 5. februar 2007
Ungarn ændrede sin registreringsafgift i medfør af vedtagelsen af retsakt CXXXI af 2006, 
som trådte i kraft den 5. februar 2007.
Versionen af den afskrivningstabel, der var gældende for denne notes dato er den, der er 
fastlagt ved denne ændring.

Domstolens dom (Kommissionen mod Den Hellenske Republik, 20. september 2007).

Efter et søgsmål for traktatbrud afsagde Domstolen den 20. september 2007 en dom om den 
græske registreringsafgift.
Blandt de objektive kriterier, hvorpå en fast afskrivningsskala kan baseres, har Domstolen 
henvist til køretøjets alder, men også til kilometertallet, dets generelle stand, dets 
fremdriftsmiddel og mærke eller model. 

Appelprocedure fra den 1. april 2008
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Med virkning fra den 1. april 2008 offentliggjorde økonomi- og transportministeriet og 
finansministeriet i fællesskab dekret 13/2008 om afgiften for individuel vurdering af 
registreringsafgift og andre proceduremæssige regler ("dekretet"). Appelproceduren blev 
indarbejdet i retsakten i et nyt afsnit med titlen afgiftsvurdering i henhold til særlige regler.

I henhold til dekretet kan bilejeren efter betaling af et beløb på 45.000 HUF (ca. 180 euro) 
anfægte den individuelle afgiftsvurdering fra toldmyndighederne og anmode om, at en ekspert 
foretager en dybdegående undersøgelse af værdien af den importerede brugte bil, baseret på 
kriterier, som ikke omtales i retsakten (kilometertallet, bilens tekniske og generelle stand, 
sammenligning af den importerede brugte bils værdi og værdien på en lignende referencebil).

Ungarn har kun udpeget én enkelt myndighed med enekompetence til at behandle individuelle 
afgiftsvurderingskrav i Békéscsaba, en fjerntliggende by tæt ved den rumænske grænse, 200 
km fra Budapest.

I en skrivelse af 22. april 2008 anmodede Kommissionen Ungarn om oplysninger om disse to 
aspekter (afskrivningskriterierne og appel).

Konklusion
Efter undersøgelsen af det ungarske svar af 3. juli 2008 konkluderede Kommissionen, at den 
nuværende overtrædelsesprocedure ikke kan lukkes."
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