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I EU-retten spiller propor-
tionalitetsprincippet en
væsentlig og aktiv rolle i
retsudviklingen. Ikke bare
for de vilkår, som virksom-
hederne lovligt kan under-
kastes af medlemsstaterne,
men også for de afgifter som
det er lovligt at pålægge
virksomhederne.

I forbindelse med opret-
telsen af EU’s indre marked i
1993 blev afgifterne på visse
punktafgiftspligtige varer og
tjenesteydelser harmonise-
ret. Formålet var at ensarte
reglerne og derigennem
sikre den frie bevægelighed
for de pågældende varer og
tjenesteydelser inden for
EU. I dag er det stadig langt-
fra alle punktafgifter, der er
harmoniseret. Der er derfor
fortsat risiko for, at med-
lemsstaterne opretholder el-
ler indfører nationale afgif-
ter, som medfører begræns-
ninger i frihandlen mellem
medlemsstaterne.

Når medlemsstaterne opret-
holder eller indfører natio-
nale afgifter, skal de påse, at
det EU-retlige proportionali-
tetsprincip overholdes. Prin-
cippet er velkendt i forhold
til afgifter og indebærer, at
der skal foretages en afvej-
ning mellem på den ene si-
de ulemperne, som en afgift
kan have for samhandlen
mellem medlemsstaterne,
og på den anden side de
samfundsmæssige hensyn,
som afgiften er begrundet i.
Det er således i dag aner-
kendt i EU-Domstolens
praksis, at der skal foretages
en proportionalitets-
vurdering af medlemsstater-
nes afgiftsordninger, og at
afgifter ikke lovligt må gøre
uproportionale indhug i de
beskyttede EU-rettigheder. 

Det EU-retlige proportionali-
tetsprincip består af tre be-
tingelser:
N For det første kravet om,
at en foranstaltning for at
være lovlig skal være egnet
til og have til virkning at
fremme det mål, som den
tilsigter at realisere. 
N Det andet krav er, at må-
let med foranstaltningen
skal opnås på den måde,
som fremkalder den ønske-
de virkning, men på den
mindst indgribende måde.
Det betyder, at hvis det er
muligt at vælge mellem flere
egnede foranstaltninger,

skal den foranstaltning, som
er mindst indgribende,
vælges. Spørgsmålet er såle-
des, hvad og hvor meget der
er nødvendigt for at nå det
mål, der er fastlagt med for-
anstaltningen.
N Det tredje og sidste krav
indebærer, at en foranstalt-
ning skal stå i rimeligt for-
hold til det mål, der tilstræ-
bes med foranstaltningen.
Det indebærer, at der skal
foretages en såkaldt for-
holdsmæssighedstest, hvor-
efter der foretages en afvej-
ning mellem på den ene si-
de de ulemper, som foran-
staltningen indebærer, f.eks.
i forhold til samhandlen
mellem medlemsstaterne,
og på den anden side de
samfundsmæssige hensyn,
der forfølges med foranstalt-
ningen.

Som nævnt viser en række
domme, at proportionali-
tetsprincippet anvendes af
EU-Domstolen til specifikt
at underkende nationale af-
gifter som uproportionale
og dermed for at være i strid
med EU-retten. Kravene til
proportionalitetsvurderin-
gen er strenge, og det er
myndighederne, der har
bevisbyrden for, at en afgift
ikke er proportional. 

Som eksempel på EU-
Domstolens praksis kan
fremhæves en dom fra 2002,
hvor EU-Domstolen på bag-
grund af en proportionali-
tetsvurdering nåede frem til,
at en østrigsk forbrugsafgift
på biler ikke var proportio-
nal og som konsekvens her-
af tilsidesatte afgiften som
ulovlig. 

Sagen vedrørte spørgsmå-
let om, hvorvidt Østrig
kunne pålægge en bil, der

var leaset i Tyskland, men
som fortrinsvis blev benyt-
tet i Østrig, en forbrugs-
afgift. EU-Domstolen vurde-
rede, at de østrigske regler
udgjorde en hindring for
den frie udveksling af tjene-
steydelser, idet reglerne
gjorde grænseoverskridende
leasing af biler vanskeligere. 

Omstændighederne i sagen
var, at det tyske selskab Auto
Service Leasing GmbH (ASL)
i februar 1999 indgik en
leasingaftale med Cura
Anlagen GbmH (Cura Anla-
gen). 

I henhold til aftalen leje-
de Cura Anlagen en bil af
ASL for en periode på 36
måneder mod betaling af et
fast månedligt beløb. Som
led i aftalen var det aftalt, at
Cura Anlagen fortrinsvis
skulle anvende køretøjet i
Østrig, men at køretøjet i af-
talens løbetid skulle forblive
indregistreret i ASL’s navn i
Tyskland og således fortsat
skulle være forsynet med
tyske nummerplader. 

Imidlertid kunne Cura
Anlagen efter at have ind-
ført køretøjet i Østrig ikke
anvende køretøjet dér i
overensstemmelse med afta-
len. Årsagen var, at den øst-
rigske lovgivning forbød, at
biler med udenlandske
nummerplader kunne an-
vendes i Østrig ud over tre
dage.

Cura Anlagen anlagde her-
efter sag mod ASL ved
Handelsgericht Wien. Cura
Anlagen nedlagde påstand
om, at den leasede bil enten
blev indregistreret i Østrig i
Cura Anlagens navn, og at
den østrigske forbrugsafgift
på 2.460 euro blev betalt, el-

ler at bilen blev indregistre-
ret i Østrig i ASL’s navn og
for dennes regning. Cura
Anlagen nedlagde endvidere
påstand om, at leasing-
aftalen alternativt blev op-
hævet. 

ASL påstod frifindelse
over for Cura Anlagens på-
stande og gjorde gældende,
at de østrigske regler var i
strid med den frie udveks-
ling af tjenesteydelser og
dermed i strid med EU-ret-
ten. Begrundelsen var, at
reglerne gjorde grænseover-
skridende leasing af biler
umulig. 

Handelsgericht Wien så
sig nødsaget til at udsætte
sagen og forelægge den præ-
judicielt for EU-Domstolen.

EU-Domstolen fastslog ind-
ledningsvis, at der ikke kan
være tvivl om, at afgiften
har til formål at tilgodese
det almene hensyn at frem-
me køb af køretøjer med et
lavt brændstofforbrug.
Proportionalitetsprincippets
første betingelse var dermed
opfyldt, fordi EU-Domsto-
len anerkendte, at hensynet
til formålet bag den østrig-
ske forbrugsafgift således
kunne begrunde forbrugs-
afgiften. 

Spørgsmålet var derefter,
om den anden betingelse
var opfyldt.

EU-Domstolen fastslog
uden videre, at forbrugs-
afgiften ikke var proportio-
nal. Baggrunden var, at for-
brugsafgiften blev opkrævet
med samme sats, uanset
hvor længe bilen blev an-
vendt eller var indregistreret
i Østrig. Varigheden af den
periode, hvori bilen blev an-
vendt i Østrig, ville derfor
være bestemmende for, i

hvilket omfang virksomhe-
der, der driver billeasing, vil
kunne tjene afgiften ind
igen.

EU-Domstolen var af den op-
fattelse, at målsætningen
om en miljømæssig adfærd
kunne opnås på en mindre
indgribende måde; ved, at
man nøjedes med at opkræ-
ve en afgift, der svarede til
den periode, hvori bilen
blev anvendt i Østrig. Der-
med ville der ikke ske diskri-
mination af billeasingfirma-
er hjemmehørende i andre
medlemsstater end Østrig. 

Domstolen fokuserede alt-
så på, at det anerkendelses-
værdige formål med afgiften
– om at tilskynde til køb af
biler med lavere brændstof-
forbrug – kunne opnås på en
måde, som var mindre ind-
gribende.

Således fandt EU-Domsto-
len, at forbrugsafgiften blev
opkrævet i videre omfang
end det formål, som den
skulle opfylde, og den fandt
derfor, at afgiften var for
høj. 

På den baggrund tilside-
satte EU-Domstolen afgiften
som uproportional.

Sagen viser, at en afgift skal
være proportional, og at det
indebærer, at de tre skarpe
EU-betingelser, som indgår i
proportionalitetsprincippet,
skal være opfyldt hver for
sig. Der findes en række ek-
sempler på, at EU-Domsto-
len på baggrund af en
proportionalitetsvurdering
har underkendt nationale
afgifter. Dette kan måske
forklares med, at mange na-
tionale afgifter stammer til-
bage fra tiden før oprettel-
sen af det indre marked, og
at medlemsstaterne ikke
nødvendigvis efterfølgende
har fundet anledning til at
underkaste afgifterne en
proportionalitetsvurdering.
Det gælder formentlig også
for flere af de danske punkt-
afgifter. Heriblandt kan
f.eks. fremhæves emballage-
afgiften og chokoladeafgif-
ten. 

EU-Domstolens praksis vi-
ser dog med al tydelighed,
at medlemsstaterne bør væ-
re opmærksomme på betyd-
ningen af proportionalitets-
princippet – også i forhold
til nationale punktafgifter.
Og at virksomhederne kan
have mange penge at spare
ved at holde medlemsstater-
ne op på, at afgifterne skal
være i overensstemmelse
med Europas væsentligste
retsprincip – proportionali-
tetsprincippet.

EU-RET: Europæiske virksomheder bør være opmærksomme på det EU-retlige proportionalitets-
princip, når EU-lande indfører og håndhæver punktafgifter på forbrugsgoder. Princippet indebærer, 
at en afgift skal opfylde tre skarpe kriterier.
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En sag om en leaset bil, der kørte
i Østrig (billedet) og stammede
fra Tyskland, fik EU til at standse
en østrigsk punktafgift. 
Foto: Østrigs Rejsebureau

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området. 

EU kan bremse punktafgifter

Som eksempel på
EU-Domstolens
praksis kan frem-
hæves en dom fra
2002, hvor EU-
Domstolen på bag-
grund af en propor-
tionalitetsvurdering
nåede frem til, at en
østrigsk forbrugs-
afgift på biler ikke
var proportional og
som konsekvens
heraf tilsidesatte
afgiften som ulovlig. 


