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Press och information 

PRESSMEDDELANDE nr 93/06 

den 23 november 2006 

Domstolens dom i mål C-5/05 

Staatssecretaris van Financiën mot B.F. Joustra 

ENDAST VAROR SOM PRIVATPERSONER HAR FÖRVÄRVAT FÖR EGET 
BRUK OCH SJÄLVA TRANSPORTERAT ÄR BEFRIADE FRÅN 

PUNKTSKATT I IMPORTMEDLEMSSTATEN 

Varor som inte innehas för eget bruk skall med nödvändighet anses innehas i 
kommersiellt syfte vid tillämpning av punkskattedirektivet 

Direktivet om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning 
och övervakning av sådana varor1 undantar varor som privatpersoner har förvärvat för 
eget bruk och själva transporterat från punktskatt i importmedlemsstaten. 

Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) har ställt en fråga till Europeiska 
gemenskapernas domstol om hur vissa bestämmelser i detta direktiv skall tolkas. I 
förevarande fall har cirka 70 privatpersoner bildat en sammanslutning med namnet 
”Cercle des amis du vin” (nedan kallad vinklubben). Varje år beställer B.F. Joustra, i 
vinklubbens namn, vin från Frankrike för eget och övriga medlemmars eget bruk. Ett 
nederländskt transportföretag hämtar sedan på hans begäran vinet i Frankrike och fraktar 
det till Nederländerna där det levereras till Joustras bostad. Vinet lagras där i några dagar 

                                                 
1 Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och 
om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, 
volym 2, s. 57), i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/108/EEG av den 14 december 1992 (EGT L 390, 
s. 124; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 129). 



innan det levereras till övriga medlemmar av vinklubben. Joustra betalar vinet och 
fraktkostnaderna. Varje medlem i klubben betalar honom sedan självkostnadspris för det 
vin som de har beställt jämte respektive andel i fraktkostnaderna beräknat per butelj. 
Joustra utövar inte denna verksamhet yrkesmässigt eller i vinstsyfte. 

Det vin som B.F. Joustra beställer har släppts för konsumtion i Frankrike och punktskatt 
har betalats i denna medlemsstat. Ingen medlem i vinklubben har fått någon leverans som 
överstiger direktivets gränsvärde för vad som utgör yrkesverksamhet, det vill säga 90 liter 
vin, varav högst 60 liter mousserande vin. 

De nederländska myndigheterna belade vinet med punktskatt på 906,20 euro. Joustra 
bestred kravet på punktskatt. Enligt honom utgör orden ”transporterats av dem själva” i 
direktivet inte hinder för att tolka direktivet så, att destinationsmedlemsstaten inte får ta 
ut punktskatt när en privatperson själv har köpt de punktskattebelagda varorna i en annan 
medlemsstat och anlitat tredje man för att för hans räkning frakta varorna till 
destinationsmedlemsstaten. 

Domstolen anmärker att enligt direktivet är endast varor som är till för den 
förvärvande privatpersonens eget bruk undantagna från punktskatt i 
importmedlemsstaten och direktivet omfattar inte att en privatperson förvärvar 
varor för andra privatpersoners eget bruk. Vidare skall transporten av varorna i 
fråga skötas personligen av den privatperson som har förvärvat dem. Om inte detta 
krav fanns, skulle detta leda till en ökad risk att de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna utsätts för bedrägerier, eftersom undantagna varor inte behöver åtföljas 
av något ledsagardokument. 

Domstolen har inte låtit sig övertygas av kommissionens argument, att en sådan tolkning 
skulle leda till att unionsmedborgarna hamnar i en sämre situation än den som rådde 
innan direktivet trädde i kraft, då bland annat små försändelser från en privatperson till en 
annan privatperson, utan kommersiellt intresse, var befriade från punktskatt i 
importmedlemsstaten. Om direktivet innehåller en lucka i detta avseende, ankommer 
det på gemenskapslagstiftaren att i förekommande fall täppa till denna lucka, vilket 
bekräftas av att kommissionen har lämnat Europeiska unionens råd ett förslag till ändring 
av direktivet, enligt vilket skattebefrielsen föreslås utsträckas till att avse varor som 
transporteras för privatpersoners räkning. 

Domstolen erinrar vidare om att direktivet bygger på idén att varor som inte innehas för 
eget bruk med nödvändighet skall anses innehas i kommersiellt syfte. Om punktskatt tas 
ut i den medlemsstat där de innehas i kommersiella syften, trots att de redan har släppts 
för konsumtion i en första medlemsstat, skall den punktskatt som erlagts i den första 
medlemsstaten återbetalas. 

 



Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för 
domstolen. 

Meddelandet finns tillgängligt på följande språk: ES CS DA DE EL EN FR IT HU NL PL 
PT SK SL FI SV 

Domen i fulltext finns tillgänglig på domstolens webbplats 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SV&Submit=rechercher&numaff=C-

5/05  
i regel från kl. 12.00 (CET) på dagen för avkunnandet. 

För ytterligare upplysningar, var vänlig kontakta Gitte Stadler 
Tel: (00352) 4303 3127, fax: (00352) 4303 3656 

Bilder från uppläsningen av domen finns tillgängliga på EbS (Europe by Satellite), 
en tjänst som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för press 

och kommunikation, 
L-2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249 

eller B-1049 Bryssel, tel: (0032) 2 2964106, fax: (0032) 2 2965956  
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