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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0380/2008 af Sean P. Andrews, irsk statsborger, om irsk 
registreringsafgift af motorkøretøjer på brugte biler, der købes i andre EU-
medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den irske registreringsafgift for motorkøretøjer, der opkræves, 
når et brugt køretøj, der er købt i andre EU-medlemsstater, bringes ind i landet. Ifølge 
andrageren fastsættes det skyldige beløb som en procentdel af motorkøretøjets såkaldte 
"normalværdi", hvilken fastlægges ud fra prisen på motorkøretøjet i Irland og ikke i 
oprindelseslandet. Andrageren mener, at denne afgift er i strid med EU-lovgivningen om 
varers frie bevægelighed, og at den begrænser konkurrencen på brugtbilsmarkederne, da den 
holder prisen på biler på et højt niveau.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Andrageren mener således, at han er ringere stillet end EU-borgere i andre medlemsstater.
Andrageren mener desuden, at denne afgift begrænser konkurrencen på brugtbilsmarkederne, 
da den holder prisen på biler på et højt niveau. 

Der findes lignende registreringsafgifter for køretøjer i adskillige medlemsstater, og det er 
tilladt at pålægge varer med oprindelse i medlemsstaterne sådanne afgifter, forudsat at 
betingelserne i traktatens artikel 90 er opfyldt. Domstolen har gentagne gange fastslået, at 
medlemsstaterne kan pålægge afgifter ved den første registrering på deres nationale område af 
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køretøjer produceret eller erhvervet i andre medlemsstater, forudsat at disse afgifter ikke 
indebærer forskelsbehandling af køretøjer med oprindelse i andre dele af Fællesskabet.

Domstolen har desuden i en lang række afgørelser fastslået, at en medlemsstats opkrævning af 
en afgift på brugte motorkøretøjer hidrørende fra en anden medlemsstat er i strid med 
traktatens artikel 90, stk. 1, såfremt afgiften overstiger residualværdien af afgiften på 
tilsvarende brugte motorkøretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale område. Det 
afgørende er således ikke forholdet mellem afgiftens størrelse og købsprisen i en anden 
medlemsstat - der er irrelevant, da det ikke berører køretøjets værdi i Irland - men den 
procentdel af værdien af et tilsvarende køretøj på det irske marked, der består af restafgift.
Den 5. juli 2005 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv (KOM(2005)0261), der vil 
kræve en omstrukturering af beskatningssystemerne for personbiler i medlemsstaterne.
Formålet med forslaget er at forbedre det indre markeds funktion ved at fjerne eksisterende 
skattemæssige hindringer for overførsel af personbiler fra en medlemsstat til en anden. Det vil 
også fremme bæredygtigheden gennem en omstrukturering af beskatningsgrundlaget for både 
registreringsafgifter og årlige vægtafgifter med det formål at inddrage elementer, der er 
direkte knyttet til udledningen af carbondioxid fra personbiler. Forslaget sigter udelukkende 
på at etablere en EU-struktur for afgifter på personbiler. Det harmoniserer ikke afgiftssatserne 
eller forpligter medlemsstaterne til at indføre nye afgifter. Der er indtil videre ikke sket reelle 
fremskridt med forslaget i Rådet.
Konklusion

Kommissionen undersøger i øjeblikket en række aspekter af registreringsafgiften for køretøjer 
med det formål at fastslå, om selve afgiften er i overensstemmelse med fællesskabsretten. De 
anliggender, som andrageren har rejst, er ikke omfattet af denne undersøgelse, da de ikke 
giver anledning til bekymring med hensyn til overensstemmelse med fællesskabsretten."
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