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Presse og Information 

PRESSEMEDDELELSE NR.  93/06 

23. november 2006 

Domstolens dom i sag C-5/05 

Staatssecretaris van Financïen mod B.F. Joustra 

KUN VARER, DER ER ANSKAFFET OG ER BLEVET MEDFØRT AF 
PRIVATPERSONER PERSONLIGT, ER FRITAGET FOR PUNKTAFGIFT I 

INDFØRSELSMEDLEMSSTATEN 

Varer, der ikke opbevares til privat brug, skal med henblik på anvendelse af 
punktafgiftsdirektivet nødvendigvis anses for at være opbevaret til erhvervsmæssige formål 

Direktivet om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og 
omsætning heraf samt om kontrol hermed 1 fritager varer, som privatpersoner anskaffer til 
eget brug, og som de selv medfører, for punktafgift i indførselsmedlemsstaten. 

Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) har forelagt De Europæiske Fællesskabers 
Domstol spørgsmål om fortolkningen af visse bestemmelser i dette direktiv. I den 
foreliggende sag har omkring 70 privatpersoner dannet en gruppe, der kalder sig »Cercle des 
Amis du Vin«. I gruppens navn bestiller B.F. Joustra en gang om året vin i Frankrig til eget 
brug og til de andre gruppemedlemmers brug. På hans foranledning afhentes vinen derefter i 
Frankrig af et nederlandsk transportfirma, der transporterer vinen til Nederlandene og leverer 
den på B.F. Joustras bopæl. Vinen opbevares der nogle dage, før den leveres til de andre 
medlemmer af gruppen. B.F. Joustra betaler for vinen og transporten, hvorefter hvert enkelte 
medlem af gruppen godtgør ham de omkostninger, der svarer til den mængde vin, der leveres 
til vedkommende, og en del af transportudgifterne, der beregnes i forhold til disse mængder. 
B.F. Joustra udøver ikke denne virksomhed erhvervsmæssigt eller med økonomisk vinding 
for øje. 

Den vin, B.F. Joustra har bestilt, er overgået til forbrug i Frankrig, og der er betalt punktafgift 
i denne medlemsstat. De mængder, der er leveret til hvert medlem af gruppen, overstiger ikke 
de maksimummængder, der er fastsat i direktivet for at kunne fastslå, om varerne er beregnet 
til erhvervsmæssige formål, dvs. 90 liter vin, heraf højst 60 liter mousserende vin.  

 
1  Rådets direktiv 92/12/EØF af 25.2.1992 (EFT L 76. s. 1), som ændret ved Rådets direktiv 92/108/EØF 
af 14.12.1992 (EFT L 390, s. 124). 



De nederlandske skattemyndigheder pålagde vinen en punktafgift på 906,20 EUR. B.F. 
Joustra har bestridt, at han var betalingspligtig for denne punktafgift. Udtrykket »som de selv 
medfører« i direktivet er efter B.F. Joustras opfattelse ikke til hinder for, at dette fortolkes 
således, at en opkrævning i bestemmelsesmedlemsstaten er udelukket, når en privatperson 
selv køber punktafgiftspligtige varer i en anden medlemsstat og lader dem transportere af 
tredjemand på hans foranledning og på hans vegne til bestemmelsesmedlemsstaten.  

Domstolen bemærker, at direktivet, for at varerne er fritaget for punktafgift i indførselsstaten, 
forudsætter, at varerne er bestemt til privat brug for den person, der har erhvervet 
dem, og at det derfor udelukker de varer, der er anskaffet af en privatperson til andre 
privatpersoners brug. Desuden skal de pågældende varer være blevet medført af den 
privatperson, der har anskaffet dem, personligt. I modsat fald ville dette for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne indebære en forhøjet risiko for svig, fordi transport af varer, 
der er omfattet af fritagelsen, ikke forudsætter nogen dokumenter.  

Herved lod Domstolen sig ikke overbevise af det argument, som var fremført af 
Kommissionen, hvorefter en sådan fortolkning for Den Europæiske Unions borgere udgør et 
tilbageskridt i forhold til den situation, der var gældende før direktivets ikrafttrædelse, for så 
vidt som bl.a. små forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson uden 
erhvervsmæssigt formål var fritaget for punktafgifter i indførselsmedlemsstaten. Hvis 
direktivet er mangelfuld i denne henseende, påhviler det i givet fald fællesskabslovgiver 
at afhjælpe denne mangel, hvilket bekræftes af den omstændighed, at Kommissionen netop 
har forelagt Rådet for Den Europæiske Union et forslag om ændring af direktivet bl.a. med 
henblik på at udstrække rækkevidden af fritagelsen til varer, der transporteres på 
privatpersoners vegne.  

Domstolen bemærker endvidere, at direktivet hviler på den idé, at varer, der ikke opbevares til 
privat brug, nødvendigvis skal anses for at være opbevaret til erhvervsmæssige formål. Når 
der opkræves punktafgifter i den medlemsstat, hvori varerne opbevares til erhvervsmæssige 
formål, når de allerede er overgået til forbrug i en første medlemsstat, godtgøres punktafgifter, 
der er erlagt i denne første stat.  

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen. 

Dokumentet foreligger på følgende sprog: ES CS DA DE EL EN FR IT HU NL PL PT SK SL 
FI SV 

Dommen er tilgængelig på Domstolens websted 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DA&Submit=rechercher&numaff=C -

5/05  
normalt fra ca. kl. 12.00 CET på afsigelsesdagen. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gitte Stadler 
på tlf: (352) 4303 3127 eller fax: (352) 4303 3656 

Billeder fra domsafsigelsen kan fås via 
»Europe by Satellite« hos  

Europa-Kommissionen, GD for Presse og Kommunikation, 
L-2920 Luxembourg: tlf. (00352) 4301 35177 - fax (00352) 4301 35249, eller  

B-1049 Bruxelles, tlf. (0032) 2 2964106 - fax (0032) 2 2965956.  
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