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Facts og Rettens dom

Rejseafgift: 

- Destinationer under 300 km fra Dublin: EUR 2

- Destinationer over 300 km fra Dublin: EUR 10

1) Kommissonen: differentieret afgift i strid med art 56 TEUF og 
Forordning 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i 
Fællesskabet

2) Kommissionen: referencesystem = den høje rejseskat  

lav rejseskat = statsstøtte – tilbagebetaling EUR 8 pr rejse.

Retten: referencessystem = den høje rejseskat

lav rejseskat = statsstøtte – tilbagebetaling: ”…for airlines such as the applicant 
which paid the ATT at the lower rate of EUR 2, the Commission should have determined the extent 
to which they had actually passed on to their passengers the economic benefit resulting from 
the application of the ATT at the lower rate, in order to be able to quantify precisely the 
advantage which the airlines actually enjoyed…” (T-473/12 Aer Lingus mod Kommissionen, præmis 99 og 

T-500/12 Ryanair mod Kommissionen, præmis 131)

Ny rejseafgift på EUR 3 for alle destinationer 
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EU-Domstolens dom

1) Opgørelsen af fordelen 

Formålet med at tilbagesøge støtte er at genoprette situationen fra før støtten blev ydet 
(præmis 89)

Dette formål er opnået, når den pågældende støtte, eventuelt med tillæg af morarenter, 
er blevet tilbagebetalt af støttemodtageren (præmis 90)

”91 Endvidere medfører en tilbagesøgning af en ulovlig støtte med henblik på 
genoprettelsen af den hidtidige situation ikke, at fortiden rekonstrueres med et andet 
forløb på grundlag af hypotetiske elementer som de ofte mangfoldige valg, der kunne 
være foretaget af de berørte erhvervsdrivende, så meget mere som de valg, der rent 
faktisk er blevet truffet med gavn af støtten, kan vise sig ikke at kunne omgøres….

92 …[Det følger heraf], at tilbagesøgningen af denne støtte indebærer en 
tilbagebetaling af den fordel, som støtten har givet støttemodtageren, og ikke en 
tilbagebetaling af den eventuelle økonomiske fortjeneste, som modtageren har opnået 
gennem udnyttelsen af denne fordel. En sådan fortjeneste kan være forskellig fra den 
fordel, der udgør den nævnte støtte, eller endog vise sig at være ikke-eksisterende, 
uden at denne omstændighed kan begrunde, at denne støtte ikke tilbagesøges, eller at 
der tilbagesøges et beløb, der er forskelligt fra det beløb, der udgør den fordel, som 
den omhandlede ulovlige støtte har givet.”
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EU-Domstolens dom

2) Risiko for fornyet konkurrencefordrejning pga tilbagebetaling af 

for høje afgifter

Kompetencefordeling mellem Kommissionen og nationale domstole

”Det tilkommer under sådanne omstændigheder den pågældende 

medlemsstat, i det foreliggende tilfælde Irland, på enhver måde, der er 

egnet og i overensstemmelse med statens interne lovgivning og EU-

retten, at sikre sig, at eventuelle nationale foranstaltninger, der 

indebærer en tilbagebetaling til visse virksomheder af en afgift, ikke 

fører til en ny og med EUF-traktatens bestemmelser uforenelig støtte 

til fordel for de virksomheder, der er omfattet af denne 

tilbagebetaling.” (præmis 123)
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Take aways

• Støttebeløbet er det faktisk modtagne beløb

• Passing on defence er ikke relevant i forbindelse 

med tilbagesøgning af statsstøtte

• Ny konkurrencefordrejning skal forhindres, hvor 

både for høje skatter og statsstøtte er involveret
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