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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0380/2008, ingiven av Sean P. Andrews (irländsk medborgare), om 
den irländska fordonsregistreringsskatten på begagnade bilar som köps i andra 
medlemsstater

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot den irländska fordonsregistreringsskatt som tas ut vid införsel i 
landet av begagnade fordon som köpts i andra medlemsstater. Enligt framställaren beräknas 
skatten som en procentuell andel av vad som kallas fordonets ”värde på den öppna 
marknaden”, vilket fastställs utifrån fordonets pris i Irland i stället för i ursprungslandet. 
Framställaren anser att skatten är ett brott mot EU:s lagstiftning om fri rörlighet för varor och 
begränsar konkurrensen på marknaden för begagnade bilar eftersom den håller uppe priset på 
bilar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 september 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

Framställaren anser därför att han missgynnas jämfört med andra EU-medborgare som bor i 
andra medlemsstater. Dessutom anser framställaren att skatten begränsar konkurrensen på 
marknaden för begagnade bilar eftersom den håller uppe priset på bilar.

Fordonsregistreringsskatter och liknande skatter finns i flera medlemsstater och är tillåtna för 
varor från medlemsstater under förutsättning att de uppfyller villkoren i artikel 90 i fördraget. 
EG-domstolen har upprepade gånger slagit fast att medlemsstaterna får ta ut skatter vid den 
första registreringen på deras nationella territorium av bilar som tillverkats eller köpts i andra 
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medlemsstater, under förutsättning att dessa skatter inte diskriminerar bilar från andra delar av 
gemenskapen. 

EG-domstolen har också i flera domar förklarat att en medlemsstats beskattning av begagnade 
fordon från en annan medlemsstat strider mot första stycket i artikel 90 i fördraget, i de fall 
där skatten är högre än den återstående skatt som ingår i värdet av liknande begagnade fordon 
som redan har registrerats på det nationella territoriet. Det är alltså inte förhållandet mellan 
skattebeloppet och försäljningspriset i en annan medlemsstat som är avgörande – vilket är 
oväsentligt eftersom det inte påverkar fordonets värde på Irland – utan den procentandel av 
värdet av en liknande bil på den irländska marknaden som utgörs av den återstående skatten. 
Europeiska kommissionen lade den 5 juli 2005 fram ett förslag till 
direktiv (KOM(2005)0261 slutlig) som innebär att medlemsstaterna skulle behöva
omstrukturera sina system för beskattning av personbilar. Syftet med förslaget är att förbättra 
den inre marknadens funktion genom att ta bort befintliga skattehinder för överföring av 
personbilar från en medlemsstat till en annan. Förslaget skulle också främja hållbarheten 
genom en omstrukturering av skattebasen för både registreringsskatter och årliga 
vägtrafikskatter så att även faktorer som är direkt kopplade till koldioxidutsläpp från 
personbilar skulle omfattas. Syftet med förslaget är endast att inrätta en EU-struktur för 
skatter på personbilar, inte att harmonisera skattesatser eller tvinga medlemsstaterna att införa 
nya skatter. Hittills har inga verkliga framsteg gjorts i rådet när det gäller förslaget.
Slutsats

Kommissionen utreder vissa aspekter av fordonsregistreringsskatten för att fastställa om 
skatten i sig överensstämmer med gemenskapsrätten. De frågor som framställaren tar upp 
omfattas inte av denna utredning eftersom de inte väcker farhågor om förenligheten med 
gemenskapsrätten. 
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