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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0156/2005, ingiven av Szilvia Deminger (ungersk medborgare), om 
den registreringsavgift som ska betalas i Ungern vid import av bilar från andra 
medlemsstater i EU

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren vill veta om den registreringsavgift som tas ut i Ungern på bilar som importeras 
från andra medlemsstater i EU är förenlig med EU:s lagstiftning. Hon anser att avgiften 
innebär en överträdelse av rätten till fri rörlighet för varor inom EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 juli 2005. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 3 juli 2006

Genom lag CX 2003, ändrad den 1 januari 2005, har Ungern infört en registreringsskatt för 
motorfordon. Skatten förfaller till betalning första gången fordonet används på ungerska vägar 
efter försäljning av fordonet enligt momslagen och bestämmelserna om gemenskapsinternt 
förvärv, import och ändring. Skatten förfaller även till betalning om en begagnad bil som 
importerats från en annan medlemsstat tas i bruk på ungerska vägar. Enligt ovannämnda lag 
utgår den ungerska registreringsskatten med ett fast belopp beroende på motorstyrka, typ av 
bränsle och utsläppsnormer. Skattebeloppet förändras emellertid inte beroende på om den bil 
som ska registreras är ny eller begagnad.

Framställaren vill veta ”om den registreringsavgift som tas ut i Ungern på bilar som 
importeras från andra medlemsstater i EU är förenlig med EU:s lagstiftning. Hon anser att 
avgiften innebär en överträdelse av rätten till fri rörlighet för varor inom EU”.
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Eftersom detta område inte är harmoniserat på gemenskapsnivå har medlemsstaterna rätt att 
införa registreringsskatter, under förutsättning att de respekterar gemenskapens primär- och 
sekundärrätt.1 När det gäller primärrätten måste de respektera artikel 90 i EG-fördraget. Enligt 
denna artikel förbjuds medlemsstaterna att antingen direkt eller indirekt införa några som 
helst interna skatter på produkter från andra medlemsstater som överskrider de direkta eller 
indirekta skatter som gäller för motsvarande inhemska produkter. Denna grundläggande 
princip i gemenskapsrätten är av avgörande betydelse när det gäller beskattning av bilar, 
eftersom det ofta är i förhållande till denna bestämmelse som man avgör om en 
registreringsskatt är förenlig med gemenskapsrätten.

Kommissionen har börjat undersöka flera olika aspekter av den ungerska 
registreringsavgiften. De viktigaste frågor som leder till att förenligheten kan ifrågasättas 
gäller överträdelse av artikel 90, eftersom den ungerska skatten verkar vara en intern skatt 
som påverkar importerade bilar som man vill föra in och använda på ungerska vägar och 
inhemska bilar olika.

Det kan vara värt att nämna att frånvaron av en inhemsk tillverkning av bilar enligt etablerad 
rättspraxis inte hindrar en medlemsstat från att tillämpa artikel 90, eftersom begreppet 
”motsvarande inhemsk produkt” mycket väl kan utgöras av en produkt som har blivit inhemsk 
så snart den importerats och förts ut på den inhemska marknaden (Kommissionen mot 
Danmark, C-47/88).

Enligt domstolens rättspraxis måste dessutom en medlemsstat som ska införa en 
registreringsskatt för motorfordon ta hänsyn till fordonets verkliga värde vid tidpunkten för 
registreringen för att uppfylla bestämmelsen i artikel 90. Domstolen ansåg följaktligen att 
”uppbörden i en medlemsstat av en skatt på begagnade bilar med ursprung i en annan 
medlemsstat strider mot artikel 95 (nu artikel 90) i EEG-fördraget när skattebeloppet, 
beräknat utan hänsyn till bilens faktiska värdeminskning, överstiger beloppet av den 
återstående skatt som ingår i värdet av liknande, begagnade bilar vilka redan registrerats i 
landet” (Nunes Tadeu, C-345/93, s. 20, Kommissionen mot Danmark, C-47/88, s. 22 och 
kommissionen mot Republiken Grekland, C-375/95).

I själva verket utgör en registreringsskatt som tas ut på en ny bil en procentuell andel av dess 
värde, som med tiden minskar i proportion till bilens värdeminskning. I värdet av en 
begagnad bil ingår följaktligen redan registreringsskatten, som har minskat i värde på grund 
av fordonets förslitning. Av detta följer att om man inte tar hänsyn till den faktiska 
värdeminskningen för en begagnad bil, så kommer den skatt som införs på en utländsk 
begagnad bil – som ska föras in i Ungern – följaktligen alltid att överstiga restvärdet för den 
skatt som ingår i en begagnad bil av samma typ och med samma motorstyrka, bränsle och 
utsläppsnormer, som redan finns på den ungerska marknaden och som nyregistrerades i 
Ungern.

                                               
1 Se rådets direktiv 83/182/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa 
transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat (EGT L 105, 23.4.1983) och rådets 
direktiv 83/183/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av 
personlig egendom (EGT L 105, 23.4.1983, s. 64–65).
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När en begagnad bil från en annan medlemsstat ska registreras leder därför det faktum att dess 
verkliga värdeminskning inte beaktas och att registreringsskatten inte minskar i motsvarande 
grad till slutsatsen att registreringsskatter som tillämpas på detta sätt utgör en inhemsk skatt 
som kan göra åtskillnad mellan utländska produkter och liknande inhemska produkter. 
Kommissionen anser att den ungerska lagstiftningen innebär en överträdelse av artikel 90 i 
EG-fördraget, eftersom en registreringsskatt för nya bilar med ett belopp som är lika stort som 
för begagnade bilar föreskrivs.

Kommissionen beslutade den 12 oktober 2005 att skicka en formell underrättelse till Ungern. 
Kommissionen vill emellertid understryka att eventuella åtgärder från kommissionens sida 
inte garanterar individer något juridiskt skydd. Det ligger därför i framställarens intresse att 
inleda ett överklagandeförfarande mot de nationella myndigheterna för att säkra att hennes 
individuella rättigheter skyddas.

4. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2007

För det första måste vi konstatera att det inte förekommer någon harmonisering på EU-nivå 
när det gäller registreringsskatt för bilar.1 Detta innebär att medlemsstaterna har rätt att införa 
dessa skatter och ensidigt bestämma nivå och beräkningsmetoder. Ungern har med andra ord 
också rätt att ha en bilregistreringsskatt och lägga den på en så hög nivå som landet bedömer 
som lämpligt (i Danmark till exempel kan en sådan skatt uppgå till upp till 180 procent av 
bilens värde). Det finns med andra ord inga gemenskapsregler enligt vilka Ungern måste 
avskaffa den registreringsskatt som tas ut på nya eller begagnade motorfordon. Det finns 
heller inga gemenskapsbestämmelser för att reglera nivån på denna skatt.2 Ungern har därför 
rätt att ta ut en registreringsavgift på bilar som registreras för första gången inom landet, även 
om en registreringsavgift för sådana bilar redan har betalats i en annan medlemsstat.

Ungern måste emellertid se till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med 
artikel 90 i EG-fördraget. Nationella regler strider mot artikel 90 i EG-fördraget om de till 
exempel innebär att olika skattesatser tillämpas på liknande importerade och inhemskt 
framställda motorfordon eller skattebeloppen för inhemska och importerade varor beräknas 
genom att tillämpa olika metoder, vilket leder till att högre skatter införs på varor från andra 
medlemsstater. För tillfället verkar detta inte vara fallet i Ungern när det gäller nya 
motorfordon.

När det gäller begagnade motorfordon överträds artikel 90 i EG-fördraget enligt 
EG-domstolen om registreringsskatten blir högre för begagnade fordon från andra 
medlemsstater än för liknande fordon som redan registrerats inom respektive medlemsstats 
territorium.

Kommissionen ansåg att de ungerska bestämmelserna om registreringsskatt innebar en 
överträdelse av artikel 90 och inledde därför ett överträdelseförfarande mot Ungern. Inom 
                                               
1 Den 5 juli 2005 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv (KOM/2005/0261) som bland annat inkluderar 
avskaffandet av bilregisteringsavgifter under en övergångsperiod på fem till tio år. Eftersom det krävs 
enhällighet för att anta förslaget har det fortfarande inte antagits.
2 EG-domstolen har beslutat att artikel 90 i EG-fördraget inte är avsedd att kritisera alltför höga skattenivåer och 
att medlemsstaterna kan bestämma de skattenivåer de anser vara lämpliga. Se domstolens dom av 
den 11 december 1990 i mål C-47/88 Europeiska gemenskapernas domstol mot Kungadömet Danmark, 
REG 1990, s. I–04509, s. 10.
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ramen för det förfarandet skickades en formell underrättelse till Ungern 
den 18 december 2005.

Sedan denna skrivelse mottagits återkallade Ungern den extra avgift på 25 procent som då 
gällde för importerade fordon och införde en fast avskrivningsskala för begagnade fordon 
samt inrättade ett överklagandeförfarande enligt vilket skattebetalarna kunde överklaga de 
skattebelopp som fastställts enligt den fasta skalan. Efter en analys av ändringarna, som trädde 
i kraft den 1 januari 2006, skickade kommissionen den 4 juli 2006 ytterligare en formell 
underrättelse till de ungerska myndigheterna i vilken kommissionen ifrågasatte den fasta 
avskrivningsskalan, som ansågs vara oförenlig med artikel 90 i EG-fördraget. Skälet till detta 
var att den reella värdeförlusten för begagnade bilar vid registreringstillfället inte beaktades i 
tillräckligt hög grad i skalan, vilket EG-domstolen hade krävt.

Den 5 oktober 2006 avkunnade EG-domstolen en dom1 gällande beskattningen av begagnade 
bilar i Ungern i de mål som anhängiggjorts inför domstolen mot lagstiftningen som gällde 
före ändringarna 2006. Denna dom låg i linje med kommissionens ståndpunkt. Domstolen 
vägrade dessutom bevilja en begränsning av domens giltighet i tiden, eftersom den inte hade 
funnit att Ungern skulle riskera att ställas inför allvarliga svårigheter genom att återbetala den 
del av skatten som tagits ut i strid mot gemenskapsrätten. Följaktligen blev de ungerska 
myndigheterna skyldiga att återbetala den del av registreringskatten som överskred den rest av 
beskattningen som ingick i värdet för liknande fordon som redan registretas på nationellt 
territorium till de personer som köpt begagnade bilar.

Sedan ovanstående dom avkunnats ändrade Ungern den aktuella lagstiftningen igen. 
Ändringarna trädde i kraft den 5 februari 2007. Den nya lagstiftningen innehåller nu en 
ändrad nedskrivningsskala som bättre återspeglar den faktiska värdeminskningen för fordonen 
jämfört med den tidigare skalan.

För att följa ovanstående dom vad gäller kravet på återbetalning antog Ungern dessutom en 
lag om återbetalning av skatt som trädde i kraft den 15 februari, enligt vilken skatt 
återbetalades till praktiskt taget samtliga skattebetalare som ansökte om det.

Slutsats

Även om den ungerska lagstiftningen om registreringsskatt har förbättrats kraftigt har 
kommissionen fortfarande inte avslutat överträdelseförfarandet, eftersom den fortfarande är i 
kontakt med de ungerska myndigheterna för att förtydliga vissa detaljer i anslutning till 
nedskrivningsskalan.

5. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Kommissionen önskar lämna följande ytterligare kommentarer i anslutning till sitt 
meddelande av den 19 oktober 2007.

                                               
1 De gemensamma målen Ilona Németh mot Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága 
(mål nr C-333/05) och Ákos Nádasdi mot Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága 
(C-290/05).
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EG-rätten

Registreringsskatten för bilar är inte harmoniserad på EU-nivå. Detta innebär att 
medlemsstaterna kan införa dessa skatter och själva bestämma deras nivåer och 
beräkningsmetoder. Medlemsstaterna har med andra ord rätt att ha en bilregistreringsskatt och 
lägga den på en så hög nivå som de bedömer som lämpligt (i Danmark till exempel uppgår en 
liknande skatt till upp till 180 procent av bilens värde).

Dessa skatter måste emellertid uppfylla bestämmelserna i EG-fördraget och framför allt 
artikel 90 i EG-fördraget.

Ungern har därför rätt att ta ut en registreringsskatt på bilar som registreras för första gången 
inom landets territorium, även om registreringsskatten på de bilarna redan har betalats i en 
annan medlemsstat, under förutsättning att en sådan skatt är förenlig med artikel 90 i 
EG-fördraget.

Bakgrund till införandet av en registreringsskatt i Ungern

Genom lag CX från 2003 (”lagen”) införde Ungern en registreringsskatt.

Kommissionen ansåg att lagen innebar en överträdelse av artikel 90 i EG-fördraget och 
inledde ett överträdelseförfarande (2005/4256) mot Ungern. Kommissionen skickade därför 
en formell underrättelse till Ungern den 18 oktober 2005.

Ungern ändrade sin registreringsskattelagstiftning med verkan från den 1 januari 2006. 
Genom ändringen infördes en fast nedskrivningstabell som byggde på fordonets ålder.

Den 4 juli 2006 skickade kommissionen ytterligare en formell underrättelse till Ungern i 
vilken kommissionen hävdade att den fasta nedskrivningstabellen inte var förenlig med 
artikel 90 i EG-fördraget. Kommissionen hävdade att man genom den fasta nedskrivningen i 
de flesta fall inte tillräckligt snabbt tog hänsyn till den reella värdeförlusten för begagnade 
bilar vid tidpunkten för registreringen, vilket krävs enligt EG-domstolens rättspraxis.

I två hänvisningar för preliminärt avgörande avkunnade domstolen den 5 oktober 2006 en 
dom som gällde den ungerska registreringsskatten i mål som väckts inför domstolen mot 
lagstiftningen som den var utformad före ändringarna 2006.

Som en konsekvens av domen i Nádasdi-målet antog det ungerska parlamentet lag CXXX 
från 2007 om återbetalning av registreringsskatt.

Den senaste utvecklingen inom ungersk lagstiftning och den nuvarande situationen

Ändringar efter den 5 februari 2007

Ungern ändrade sin registreringsskattelagstiftning genom att anta lag CXXXI från 2006 som 
trädde i kraft den 5 februari 2007.

Den version av nedskrivningstabellen som gäller när detta meddelande skrivs är den som är 
resultatet av denna ändring.
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Domstolens dom (Kommissionen mot Republiken Grekland av den 20 september 2007)

Efter ett mål som gällde underlåtenhet att uppfylla skyldigheter, avkunnade domstolen 
den 20 september 2007 en dom om den grekiska registreringsskatten.

Bland de objektiva kriterier som en fast nedskrivningsskala kan baseras på, angav domstolen 
fordonets ålder men också dess körsträcka, dess allmänna skick, framdrivningsmetod, märke 
och modell.

Överklagandeförfarande från den 1 april 2008

Med effekt från den 1 april 2008 offentliggjorde transportministeriet och finansministeriet 
gemensamt dekret nr 13/2008 om avgiften för individuell bedömning av registreringsskatt och 
andra procedurregler (”dekretet”). Överklagandeförfarandet infördes i lagen i ett nytt avsnitt 
med rubriken Skattebedömning enligt specifika regler.

Enligt dekretet kan bilägaren, efter att ha betalat in 45 000 ungerska forinter (cirka 180 euro), 
överklaga den individuella skatteberäkningen från tullmyndigheterna och begära en grundlig 
utvärdering av experter av värdet på den importerade bilen grundat på kriterier (körsträcka, 
fordonets tekniska och allmänna skick, jämförelse mellan värdet för den importerade 
begagnade bilen och värdet för ett liknande referensfordon) som inte nämns i lagen.

Ungern har tillsatt en enda myndighet med exklusiv behörighet att hantera enskilda 
skattebedömningskrav i Békéscsaba, en avlägset belägen stad nära den rumänska gränsen, 
200 km från Budapest.

I en skrivelse av den 22 april 2008 begärde kommissionen information från Ungern om dessa 
båda aspekter (kriterierna för nedskrivning och överklagande).

Slutsats

Efter att ha granskat det ungerska svaret av den 3 juli 2008 drog kommissionen slutsatsen att 
det nuvarande överträdelseförfarandet inte kan avslutas.
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