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Kurt Daell, som har bopæl i
Danmark, indgik i 2010 en
leasingaftale med det tyske
leasingselskab Wind, hvis
eneste aktivitet er indgåel-
sen af aftalen med Kurt
Daell. Indtil da havde par-
terne via samarbejde med
Harald Nyborg A/S haft
succes med at indgå leasing-
aftale med myndighedernes
godkendelse under ordnin-
gen om forholdsmæssig
registreringsafgift. 

Den ordning ønskede
Wind og Daell nu at fort-
sætte med. Medens ansøg-
ningen blev behandlet, an-
søgte Daell myndighederne
om at blive omfattet af en
ordning, som gav ham mu-
lighed for at tage køretøjet i
brug straks, og indtil ansøg-
ningen om pro rata registre-
ringsafgift var behandlet. 

Daell fik afslag på midler-
tidig ibrugtagning af køre-
tøjet, ligesom myndigheder-
ne afslog hans anmodning
om at komme under ord-
ningen om forholdsmæssig
registreringsafgift. Begge
spørgsmål indbragte Daell
for domstolene, hvor de be-
handles ved Østre Landsret.

Østre Landsret har vurde-
ret, at der består en tvivl om
lovligheden af de krav, som
de danske myndigheder har
pålagt Daell, hvorefter den
har forelagt spørgsmålet for
EU-Domstolen med henblik
på en præjudiciel afgørelse.

EU-Domstolen fastslog ind-
ledningsvis sagens tema.
Det vil sige, om det er for-
eneligt med den primære
EU-ret, at ibrugtagning af et
køretøj, mod betaling af en
pro rata registreringsafgift,
er betinget af en forhånds-
godkendelse fra skattemyn-
dighederne. Samt, at adgan-
gen til at tage køretøjet i
brug, medens ansøgningen
om pro rata registrerings-
afgift behandles, er betinget
af, at den fulde registrerings-
afgift er betalt forud og se-
nere returneres med renter,

såfremt ansøgningen imø-
dekommes.

Domstolen tog først stil-
ling til, hvorvidt de danske
regler udgør en restriktion
for den frie bevægelighed
for tjenesteydelser. Hvis det
er tilfældet, skal en sådan
restriktion kunne begrundes
i almene hensyn og holdes
inden for rammerne af de
EU-retlige krav til proportio-
nalitet, gennemsigtighed
m.fl. for at være lovlig.

Ifølge domstolens faste
praksis foreligger der en re-
striktion, såfremt nationale
foranstaltninger forbyder,
medfører ulemper for eller
gør udøvelsen af den frie be-
vægelighed for tjenesteydel-
ser mindre attraktiv. Krave-
ne er således beskedne. 

Domstolen opremsede de
danske krav og nåede frem
til, at begge de danske krav
udgør restriktioner for den
frie bevægelighed af tjene-
steydelser. Domstolen be-
grundede dette med, at prø-
velsen af, om pro rata regi-
streringsafgift kan accepte-
res, varer cirka en måned i
ukomplicerede sager og læn-
gere i mere komplekse sager.
I denne periode skal den
fulde registreringsafgift være
indbetalt mod at blive tilba-
gebetalt, hvis og når der
meddeles tilladelse til pro
rata-betalingen.

Domstolen konstaterede, at
en sådan ordning kan inde-
bære større ulemper og gøre
erhvervsudøvelsen på dansk
område mindre attraktiv for
f.eks. tyske leasingselskaber
såvel som afholde personer
bosiddende i Danmark fra at
gøre brug af leasingaftaler
med tyske leasingselskaber.
Domstolen afviste håndfast
at lægge vægt på, at samme
krav også gælder for danske
leasingselskaber og deres
danske kunder, eftersom
ordningen i højere grad an-
vendes på køretøjer leaset i
Tyskland.

Tilsvarende var kravet om
indbetaling af fuld registre-
ringsafgift for at kunne tage
køretøjet i brug på dansk
område en restriktion for
den frie bevægelighed for
tjenesteydelser. Domstolen
tillagde det ikke betydning,
at beløbet tilbagebetales til
leasingtageren, hvis og når
ansøgning om pro rata-regi-
streringsafgift er behandlet. 

Domstolen fastslog med
et ordvalg, som vil interesse-
re danske bilejere, at når

man tager den betydelige
danske registreringsafgift i
betragtning, er likviditets-
belastningen så væsentlig,
at udsigten til eventuel
refusion ikke påvirker den
EU-retlige bedømmelse:

»Henset til den meget
høje registreringsafgift, der
skal svares i forbindelse med
et køretøjs første registrering
i Danmark, som er på 105
pct. af køretøjets afgiftsplig-
tige værdi op til 81.700 dan-
ske kroner (ca. 10.980 euro)
som første tærskelværdi og
på 180 pct. af køretøjets
afgiftspligtige værdi over
denne første tærskel, med-
fører forpligtelsen til på for-
hånd at betale den fulde
registreringsafgift en inde-
frysning af væsentlige øko-
nomiske midler og udgør en
betydelig likviditetsmæssig
ulempe for den afgiftspligti-
ge.«

Der forelå dermed en restrik-
tion for den frie bevægelig-
hed af tjenesteydelser for så
vidt angår begge krav, og
EU-Domstolen tog herefter
stilling til, om disse kunne
begrundes i tvingende alme-
ne hensyn. Den danske re-
gering påberåbte sig dels sin
beskatningskompetence,
dels behovet for at undgå
omgåelse og misbrug af af-
giftsreglerne.

Domstolen fastslog, at
selv om Danmark fortsat
kan fastlægge sin egen be-
skatning, fordi den ikke er
harmoniseret i EU, skal den-
ne ret udøves inden for ram-
merne af EU-retten. Hensy-
net til beskatningen kan
derfor ikke begrunde et ind-
greb i den frie udveksling af
tjenesteydelser. Domstolen

anerkendte, at hensynet til
at forebygge omgåelse, mis-
brug og svig kan begrunde
sådanne indgreb, når de
sigter efter at imødegå
konstruktioner, som savner
økonomisk realitet, og som
derfor udelukkende er be-
grundet i misbrugsformål.

Dog under overholdelse af
proportionalitetsprincippet,
hvorefter restriktionen skal
være egnet til at opnå målet,
ikke må kunne opnås med
mindre indgribende midler
og ikke må gå længere end
nødvendigt. Tre strenge, tæt
sammenvævede kriterier.

Domstolen anerkendte, at
de danske krav gjorde det
muligt for myndighederne
på proportional måde at
beregne afgiftens størrelse
inden ibrugtagning. Til gen-
gæld kan myndighederne
ikke bruge leasingaftalens
grænseoverskridende ele-
ment til at skabe en generel
formodning for misbrug,
som kan begrunde et ind-
greb i en traktatfæstet fri-
hed, såsom den frie udveks-
ling af tjenesteydelser. Dom-
stolen fastslår, at hvis der
ikke foreligger objektive for-
hold, som viser, at der skulle
være tale om rent kunstige
arrangementer, går de
danske krav længere end
nødvendigt for at opnå for-
målet om at afværge svig og
misbrug.

Kravet om indbetaling af
fuld registreringsafgift, me-
dens godkendelsesordnin-
gen behandles, går ifølge
EU-Domstolen videre end,
hvad der er nødvendigt for
at tilgodese hensynet til
misbrug. Ud over at opstille
alternative ordninger, som

EU-Kommissionen foreslog
under retsmødet, kunne de
danske myndigheder have
begrænset indregistreringen
til varigheden af leasing-
aftalen og pålagt både Wind
og Daell en solidarisk hæf-
telse og passende straffe-
retlige sanktioner i tilfælde
af, at det måtte vise sig rele-
vant med henblik på at be-
kæmpe risiko for svig og
misbrug.

Domstolen anerkender, at der
kan være risiko for, at køre-
tøjet ved leasingkontraktens
udløb føres ud af landet,
uden at den skyldige afgift
er betalt, men henviser
myndighederne til at forføl-
ge tilfælde af dokumenteret
svig eller misbrug ved at på-
lægge hæftelser og passende
strafferetlige sanktioner.

På dette grundlag tilside-
sætter domstolen såvel god-
kendelsesordningen som
kravet om indbetaling af
fuld afgift i ansøgnings-
perioden.

Dommen bekræfter, hvad
vi ofte har skrevet på denne
plads, at det EU-retlige
proportionalitetsprincip,
modsat en nationaloriente-
ret juridisk tilgang, hører til
blandt Europas strengeste
og mest velsystematiserede
krav. Egnethed, mindre for-
anstaltninger og ikke at gå
længere end nødvendigt
skal ifølge EU-Domstolen
udgøre hjørnesten i en nuti-
dig forvaltning på EU’s om-
råde, og domstolens klare
tilsidesættelse af nationale
danske krav er en klar un-
derstregning af proportiona-
litetsprincippets betydning
også på skatte- og afgifts-
området.

EU-RET: En dansk godkendelsesordning for en registreringsafgift på leasingbiler og et krav om
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Ved EU-Domstolen er en dansk
godkendelsesordning for en
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