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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1173/2009, którą złożyła S.A. (Francja) w sprawie domniemanego 
naruszenia przez władze belgijskie unijnych zasad dotyczących jednolitego 
rynku UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje o dekrecie króla Belgii z dnia 20 lipca 2001 r., zgodnie z którym 
osoby zamieszkałe w Belgii muszą rejestrować pojazdy, których zamierzają używać w Belgii, 
nawet jeśli te pojazdy są już zarejestrowane za granicą. Składająca petycję wskazuje, że ten 
przepis ma negatywne skutki również dla osób, dla których Belgia jest drugim miejscem 
zamieszkania, ponieważ w ciągu tygodnia pracują w międzynarodowych lub unijnych 
instytucjach w Brukseli, ale ich główne miejsce zamieszkania jest poza Belgią. Składająca 
petycję nie sądzi, aby przepisy ilościowe w sprawie określania miejsca zamieszkania zawarte 
w dyrektywie Rady 83/182/EWG w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie 
dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa 
członkowskiego z innego państwa członkowskiego były decydujące dla wspomnianej grupy 
osób, i powołuje się w tym względzie na orzeczenie ETS w sprawie C-262/99 (Paraskevas 
Louloudakis przeciwko Elliniko Dimosio), w którym ETS stwierdza, że art. 7 ust. 1 
dyrektywy należy rozumieć w taki sposób, że jeżeli zawodowe i osobiste więzy 
zainteresowanej osoby dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego, jego zwykłym 
miejscem zamieszkania, określanym w wyniku ogólnej oceny z uwzględnieniem wszelkich 
istotnych okoliczności, jest miejsce, w którym znajduje się stały ośrodek interesów tej osoby; 
w przypadku, gdy w wyniku ogólnej oceny nie dojdzie do takiego określenia, należy dać 
pierwszeństwo więzom osobistym. Składająca petycję zwraca się zatem do Parlamentu 
Europejskiego o interwencję u władz belgijskich celem zapewnienia właściwego stosowania 
unijnego prawodawstwa.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składająca petycję odwołuje się do sytuacji w zakresie opodatkowania i rejestracji 
samochodów, w jakiej znajdują się osoby przebywające w Belgii w ramach wykonywania 
działalności zawodowej (w szczególności związanej z instytucjami europejskimi), których 
głównym miejscem zamieszkania pozostaje inny kraj Unii Europejskiej.

Składająca petycję odnosi się do artykułów, które miały się ukazać, dotyczących pewnych 
kontroli przeprowadzonych przez policję belgijską w tym zakresie. Zaznacza jednocześnie, że 
nie zna konkretnych przypadków.

Składająca petycję jest zdania, że z uwagi na przyjętą przez władze belgijskie interpretację 
pojęcia miejsca zamieszkania ustawodawstwo belgijskie może być sprzeczne z prawem Unii 
Europejskiej, a w szczególności z dyrektywą 83/182/EWG Rady z dnia 28 marca 1983 r. 
w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków 
transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego.

Składająca petycję wymienia przepis prawa belgijskiego (art. 3 ust. 1 dekretu królewskiego 
z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie rejestracji pojazdów), w którym przewidziano rejestrację 
w Belgii pojazdów, których osoby mieszkające w Belgii zamierzają używać. Rejestracja 
pociąga za sobą obowiązek uiszczenia podatku drogowego w Belgii.

W celu określenia miejsca zamieszkania danej osoby władze belgijskie odwołują się do 
przepisów mających zastosowanie w dziedzinie rejestracji w urzędzie gminy oraz 
w dziedzinie rejestrów ludności (art. 16 ust. 1 dekretu królewskiego z dnia 16 lipca 1992 r. 
w sprawie rejestrów ludności i rejestru cudzoziemców).

Składająca petycję jest zdania, że przyjęta przez władze belgijskie interpretacja pojęcia 
miejsca zamieszkania opiera się na podejściu czysto ilościowym (odnoszącym się do liczby 
dni spędzonych w Belgii) oraz że tego rodzaju podejście jest zbyt surowe i sprzeczne 
z prawem Unii Europejskiej.

Składająca petycję odnosi się zwłaszcza do interpretacji pojęcia zwykłego miejsca 
zamieszkania, dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 lipca 2001 r. 
w sprawie C-262/99 (Paraskevas Louloudakis). Uważa, że zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Trybunał Sprawiedliwości w tej sprawie, za zwykłe miejsce zamieszkania 
uznać należy miejsce, w którym zainteresowany ustanowił stałe centrum swych interesów 
oraz że czynnik ilościowy nie powinien być decydujący.

a) Ogólny stan prawa Unii Europejskiej
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Komisja zaznacza przede wszystkim, że opłaty rejestracyjne dotyczące samochodów nie są 
zasadniczo przedmiotem harmonizacji przepisów na szczeblu Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie mają zatem, zgodnie z zasadą pomocniczości, swobodę w zakresie pobierania 
opłat, z zastrzeżeniem, rzecz jasna, przestrzegania ogólnych zasad zawartych w traktacie. 

Uznając tę sytuację za w pełni niezadowalającą, Komisja przedstawiła w dniu 5 lipca 2005 r. 
wniosek dotyczący dyrektywy ((COM)2005 261 końcowy), w którym przewidziano 
restrukturyzację obowiązujących w państwach członkowskich systemów podatkowych 
dotyczących samochodów osobowych.

Przy obecnym stanie prawodawstwa Unii Europejskiej uprawnienia państw członkowskich do 
stosowania podatków konsumpcyjnych w odniesieniu do pojazdów ograniczają dwie 
dyrektywy Rady:

 dyrektywa 83/183/EWG Rady z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień od 
podatku stosowanych do przywozu na stałe z państw członkowskich majątku 
prywatnego osób fizycznych;

 dyrektywa 83/182/EWG Rady z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień 
podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo 
wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego.

We wspomnianej przez składającą petycję dyrektywie 83/182/EWG przewidziano, pod 
pewnymi warunkami, ulgi podatkowe w przypadku silnikowych pojazdów drogowych dla 
użytku prywatnego, czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego 
państwa członkowskiego. 

Pojazdy wwożone są zwolnione z podatków na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy łącznie 
w jednym roku, pod warunkiem że osoba przywożąca takie towary ma miejsce stałego pobytu 
w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie czasowego przywozu.

W art. 7 ust. 1 dyrektywy „zwykłe miejsce zamieszkania” zostało zdefiniowane 
w następujący sposób: „miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni 
w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, w przypadku 
osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo, ze względu na osobiste powiązania, które 
wskazują na istnienie ścisłych więzi między tą osobą a miejscem, w którym mieszka”. 
Zaznaczono też, że w przypadku osoby, „związanej zawodowo z innym miejsce niż jej więzi
osobiste i która w rezultacie przebywa w różnych miejscach w dwóch lub więcej państwach 
członkowskich”, za zwykłe miejsce zamieszkania „uważa się miejsce, z którym jest związana 
osobiście przy założeniu, że ta osoba regularnie tam powraca”.

We wspomnianym wyroku w sprawie Louloudakis Trybunał Sprawiedliwości miał okazję 
orzec w przedmiocie zwykłego miejsca zamieszkania osoby utrzymującej jednocześnie więzi 
zawodowe i osobiste w dwóch państwach członkowskich, co stanowi szczególny przypadek, 
niewymieniony wyraźnie w art. 7 ust. 1. Trybunał orzekł w przedmiotowej kwestii (pkt 60), 
że „wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że jeśli osoba posiada 
więzi osobiste i zawodowe w dwóch państwach członkowskich, jej zwykłe miejsce 
zamieszkania – określone w kontekście ogólnej oceny przez odniesienie do wszystkich 
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właściwych faktów – znajduje się tam, gdzie znajduje się stałe centrum interesów tej osoby; 
jeśli taka ogólna ocena nie umożliwia określenia zwykłego miejsca zamieszkania, należy 
przede wszystkim uwzględnić więzi osobiste”.

b) Ocena przypadku będącego przedmiotem petycji

Komisja wskazuje, że określenie miejsca zamieszkania danej osoby jest kwestią faktyczną, 
która w pewnych przypadkach może być złożona. Wskazuje też, że określenie to jest 
wynikiem oceny krajowych organów administracyjnych, podlegającej nadzorowi sądów. 
W niedawnym wyroku z dnia 7 czerwca 2007 r. (sprawa C-156/04) Trybunał Sprawiedliwości 
wskazał, że gdy chodzi o określenie miejsca stałego pobytu obywatela europejskiego, „przede 
wszystkim do właściwych organów administracji państw członkowskich należy dokonanie 
oceny i rozważenie wszelkich istotnych okoliczności faktycznych charakteryzujących każdy 
przypadek (...)” (pkt 46).

Komisja podkreśla, że nie otrzymała żadnej skargi, ani też nie ma wiedzy na temat 
jakiegokolwiek konkretnego i udokumentowanego przypadku domniemanego naruszenia 
wspomnianej dyrektywy 83/182/EWG, dotyczącego Belgii i kwestii podniesionej w petycji. 
Składająca petycję sama przyznaje, że nie zna konkretnych faktów.

Komisja nie dysponuje informacjami, które pozwalałyby stwierdzić, że władze belgijskie 
stosują szczególnie restrykcyjną praktykę w tej dziedzinie, prowadzącą w szczególności do 
wyłączenia z korzyści polegającej na zwolnieniu z podatku w przypadku przywozu 
czasowego, przewidzianego w dyrektywie 83/182/EWG, osób podlegających stosowaniu tych 
przepisów.

Jeżeli chodzi o definicję miejsca zamieszkania przewidzianą w dokumentach belgijskich 
i potępianą przez składającą petycję, Komisja zauważa, że definicja ta, która nie odnosi się 
jedynie do kwestii rejestracji pojazdów (i związanych z nią podatków), jest wynikiem 
oświadczenia, które dana osoba składa w urzędzie gminy. Definicja uwzględnia stan 
faktyczny oraz szereg kryteriów, dotyczących zarówno zawodowych, jak i osobistych 
powiązań danej osoby. Przepis krajowy (art. 16 ust. 1 dekretu królewskiego z dnia 16 lipca 
1992 r. w sprawie rejestrów ludności i rejestrów cudzoziemców) ma bowiem następujące 
brzmienie: „Określenie głównego miejsca zamieszkania opiera się na stanie faktycznym, to 
jest na stwierdzeniu rzeczywistego pobytu na terytorium danej gminy przez większą część 
roku. Podstawą do tego stwierdzenia jest szereg elementów, takich jak miejsce, do którego 
osoba zainteresowana wraca po pracy, miejsce, w którym dzieci uczęszczają do szkoły, 
miejsce pracy, zużycie energii elektrycznej i opłaty telefoniczne, miejsce zwykłego pobytu 
małżonka lub innych członków rodziny”.

Jeżeli chodzi o uwzględnienie liczby dni spędzonych na terytorium belgijskim, Komisja 
zauważa, że pomysł ten nie jest zasadniczo odrębny od stosowania dyrektywy 83/182/EWG. 
Jeżeli chodzi o określenie miejsca zamieszkania, we wspomnianym art. 7 ust. 1 przewidziano 
bowiem możliwość odniesienia się do miejsca, „w którym osoba fizyczna przebywa przez co 
najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym” (por. poszczególne kryteria wymienione 
powyżej). W przypadku, gdy dana osoba jest związana więziami zawodowymi z innym 
miejscem, niż więziami osobistymi, za miejsce zwykłego zamieszkania uważa się miejsce, 
z którym jest ona związana osobiście. Więzy te muszą jednak zostać stwierdzone, 
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a dodatkowo dyrektywa wyraźnie uściśla, że dana osoba „regularnie tam powraca”.

Komisja podkreśla ponadto, że dyrektywa 83/182/EWG ma ograniczony zakres stosowania 
i w każdym przypadku może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do czasowego 
przywozu. Nie jest zatem możliwe zapewnienie na jej podstawie ochrony osobie, która ze 
względu na pracę wykonywaną przez cały rok lub większość roku w Belgii wwozi do tego 
kraju pojazd na okres przekraczający 6 miesięcy w jednym roku, nawet jeśli nie zamieszkuje 
ona w Belgii w rozumieniu dyrektywy.

Z powodu braku informacji dotyczących ewentualnej restrykcyjnej praktyki władz belgijskich 
Komisja jest zdania, że elementy wymienione w petycji nie pozwalają same w sobie na 
stwierdzenie naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Wnioski

Z sytuacji przedstawionej przez składającą petycję nie można wywnioskować, na podstawie 
dostępnych informacji, bezspornego naruszenia obowiązującego prawa Unii Europejskiej.


