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1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la Decretul regal belgian din 20 iulie 2001, conform căruia, 
persoanele care își au domiciliul în Belgia trebuie să-și înregistreze autoturismele pe care 
doresc să le folosească în Belgia, chiar dacă aceste autoturisme au fost deja înregistrate în 
străinătate. Petiționarul subliniază faptul că aceste dispoziții vizează și persoanele care au 
reședința secundară in Belgia, întrucât acestea lucrează în timpul săptămânii în cadrul 
instituțiilor internaționale sau ale Uniunii Europene, însă, în realitate, acestea au domiciliul 
stabil în afara Belgiei. Petiționara nu consideră că dispozițiile cantitative privind stabilirea 
domiciliului prevăzute de Directiva 83/182/CEE a Consiliului privind scutirile de taxă în 
interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat 
membru în altul sunt decisive în cazul acestui grup de persoane și face referire în acest 
context la Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-262/99 (Paraskevas Louloudakis împotriva 
Elliniko Dimosio), în care Curtea Europeană de Justiție a statuat că articolul 7 alineatul (1) 
din directivă trebuie interpretat în sensul că în cazul în care o persoană are legături personale 
și profesionale în două state membre, domiciliul stabil al persoanei, stabilit în contextul unei 
evaluări generale, cu referire la toți factorii relevanți, este acela unde se află centrul 
permanent al intereselor persoanei respective; în cazul în care o astfel de evaluare generală nu 
duce la stabilirea domiciliului stabil, se acordă prioritate legăturilor personale. Prin urmare, 
petiționara solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile belgiene pentru a 
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se asigura că legislația Uniunii Europene este pusă în aplicare în mod corect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționara se referă la situația în materie de fiscalitate și înmatriculare a unui autovehicul al 
unei persoane prezente în Belgia în cadrul activității sale profesionale (în special în legătură 
cu instituțiile europene), dar care își menține reședința principală într-un alt stat membru al 
Uniunii europene.

Aceasta reacționează la anumite articole publicate referitoare la controale efectuate de poliția 
belgiană în acest sens, precizând totodată că nu cunoaște niciun caz concret.

Aceasta consideră că legislația belgiană ar putea încălca dreptul Uniunii Europene, în special 
Directiva 83/182/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul 

Comunităţii pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în 

altul, ținând seama de noțiunea de reședință aplicată de autoritățile belgiene.

Petiționara menționează dispoziția din dreptul belgian [articolul 3 alineatul (1) din Decretul 
regal din 20 iulie 2001 privind înmatricularea autovehiculelor] care prevede că persoanele 

care își au domiciliul în Belgia trebuie să își înregistreze autoturismele pe care doresc să le 

folosească în Belgia. Această înmatriculare atrage după sine obligația de a plăti taxa de 
circulație în Belgia.

Pentru a stabili domiciliul unei persoane, autoritățile belgiene fac referire la dispozițiile 
aplicabile înregistrării la primărie și registrelor populației [articolul 16 alineatul (1) din 
Decretul regal din 16 iulie 1992 privind registrele populației și registrul străinilor].

Petiționara consideră că noțiunea de domiciliu aplicată de autoritățile belgiene s-ar baza pe o 
abordare pur cantitativă (pe baza numărului de zile petrecute în Belgia) și că aceasta ar fi prea 
rigidă și contrară dreptului Uniunii Europene.

Petiționara se referă în special la interpretarea oferită de Curtea de Justiție noțiunii de 
domiciliu „stabil” în Hotărârea din 12 iulie 2001 în cauza C-262/99 (Paraskevas 
Louloudakis). Aceasta consideră că, în temeiul poziției adoptate de Curtea de Justiție în 
această cauză, domiciliul stabil trebuie să fie locul unde se află centrul permanent al 
intereselor persoanei respective și că elementul cantitativ nu trebuie să fie determinant.
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a) Situația generală a dreptului Uniunii Europene

Comisia precizează în primul rând că taxele de înmatriculare a autovehiculelor nu fac, în 
general, obiectul unei armonizări la nivelul dreptului Uniunii Europene. Prin urmare, fiecare 
stat membru este liber, în temeiul principiului subsidiarității, să impună taxele pe care le 
dorește, bineînțeles, cu condiția să respecte principiile generale ale tratatului.

Considerând că această situație este nesatisfăcătoare, Comisia a prezentat la 5 iulie 2005 o 
propunere de directivă (COM/2005/261/FINAL) care prevedea restructurarea sistemelor 
statelor membre de impozitare a autoturismelor private.

În stadiul actual al legislației Uniunii europene, două directive ale Consiliului limitează 
drepturile statelor membre de aplicare a taxelor de consum pentru autovehicule:

 Directiva 83/183/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe 
aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat 
membru;

 Directiva 83/182/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în 
interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-
un stat membru în altul.

Directiva 83/182/CEE, menționată de petiționară, prevede, în anumite condiții, scutiri de taxe 
în cazul importurilor temporare de autovehicule motorizate pentru uz personal care provin din 
alt stat membru.

Aceste scutiri se acordă pentru o perioadă continuă de cel mult șase luni din 12, cu condiția ca 
persoana care importă bunurile să aibă „domiciliul stabil” într-un stat membru diferit de cel în 
care s-a făcut importul temporar.

Articolul 7 alineatul (1) din directivă definește noțiunea de „domiciliu stabil” astfel: „locul 
unde o persoană locuiește de obicei, cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, din 
cauza relațiilor sale personale sau profesionale sau, în cazul persoanelor care nu au relații 
profesionale, ci doar personale, în cazul cărora se pot demonstra legături strânse între 
respectiva persoană și locul în care locuiește.” De asemenea, se precizează că, în cazul unei 
persoane „ale cărei relații profesionale se află într-un alt loc decât cel al relațiilor sale 
personale și care, drept urmare, locuiește pe rând în mai multe locuri situate în două sau mai 
multe state membre” domiciliul stabil „se consideră a fi locul unde acea persoană are 
legături personale, cu condiția ca acea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat”.

În Hotărârea din cauza Louloudakis menționată mai sus, Curtea a trebuit să se pronunțe 
asupra stabilirii domiciliului stabil al unei persoane care are relații profesionale și personale în 
două state membre, respectiv un caz special, care nu a fost menționat în mod explicit la 
articolul 7 alineatul (1). Referitor la acest aspect, Curtea a statuat la punctul 60 că „articolul 7 
alineatul (1) din directivă trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care o persoană are 
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legături personale și profesionale în două state membre, domiciliul stabil al persoanei, 

stabilit în contextul unei evaluări generale, cu referire la toți factorii relevanți, este acela 
unde se află centrul permanent al intereselor persoanei respective; în cazul în care o astfel de 
evaluare generală nu duce la stabilirea domiciliului stabil, se acordă prioritate legăturilor 
personale”.

b) Evaluarea cazului care face obiectul petiției

Comisia remarcă faptul că stabilirea domiciliului unei persoane este un aspect care, în 
anumite cazuri, poate fi complex și depinde de aprecierea administrațiilor naționale, sub 
controlul tribunalelor. Într-o hotărâre recentă din 7 iunie 2007 (cauza C-156/04), Curtea de 
Justiție a indicat faptul că, în ceea ce privește stabilirea domiciliului stabil al unui cetățean 
european, „este în primul rând obligația autorităților administrative competente din statele 
membre să aprecieze și să analizeze toate elementele pertinente care caracterizează fiecare 
caz în parte (…)” (punctul 46).

Comisia subliniază faptul că nu i s-a prezentat nicio plângere și că nu are cunoștință de niciun 
caz concret și documentat de presupusă încălcare a Directivei 83/182/CEE menționate mai sus
de către Belgia și care are legătură cu obiectul petiției. Petiționara însăși recunoaște că nu 
cunoaște nici un caz concret.

Comisia nu dispune de elemente care să indice faptul că autoritățile belgiene practică o 
politică deosebit de restrictivă în domeniu, care ar conduce în special la excluderea 
beneficiului de scutire de taxe la importul temporar prevăzut de Directiva 83/182/CEE în 
cazul persoanelor care ar intra în domeniul de aplicare a acestor dispoziții. 

Referitor la stabilirea domiciliului prevăzută de textele belgiene și incriminată de petiționară, 
Comisia observă faptul că această stabilire, care nu este specifică numai în cazul 
înmatriculării autovehiculelor (sau al taxelor aferente), rezultă în urma unei declarații 
prezentate de persoana în cauză la primărie și ia în considerare situația de fapt și o serie de 
criterii legate de relațiile profesionale și personale ale acesteia. Dispoziția de drept intern
[articolul 16 alineatul (1) din Decretul regal din 16 iulie 1992 privind registrele populației și 
registrul străinilor] este formulată în felul următor: „Stabilirea domiciliului principal se 
bazează pe o situație de fapt, respectiv constatarea unei șederi efective într-o comună în cea 
mai mare parte a anului. Această constatare se face pe baza unor elemente diferite, în special 
locul în care merge persoana în cauză după terminarea activităților sale profesionale, locul 
în care copiii merg la școală, locul de muncă, consumul energetic și cheltuielile telefonice, 
șederea permanentă a partenerului sau a altor membri ai familiei ”.

Referitor la luarea în considerare a numărului de zile petrecute pe teritoriul belgian, Comisia 
observă faptul că acest concept nu este străin, în principiu, aplicării Directivei 83/182/CEE. 
Într-adevăr, în ceea ce privește stabilirea domiciliului, articolul 7 alineatul (1) menționat 
anterior prevede posibilitatea de a se referi la „locul unde o persoană locuiește de obicei” (a 
se vedea mai sus diferitele criterii utilizate). În cazul în care relațiile profesionale se 
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desfășoară într-un alt loc decât locul relațiilor personale, domiciliul stabil se consideră a fi 
locul în care persoana are legături personale, dar aceste legături trebuie stabilite și, astfel cum 
prevede în mod explicit directiva, persoana în cauză trebuie „să se întoarcă acolo în mod 
regulat”.

În continuare, Comisia subliniază faptul că Directiva 83/182/CEE are un domeniu de aplicare 
limitat și nu se poate aplica în toate ipotezele decât în cazul unui import „temporar”. Astfel, 
aceasta nu poate proteja o persoană, fie aceasta și nerezidentă în sensul directivei, care 
importă în Belgia un autovehicul pentru o perioadă mai lungă de 6 luni din 12, de exemplu 
pentru că lucrează pe tot parcursul anului sau în cea mai mare parte a acestuia.

În lipsa unor informații referitoare la o eventuală practică restrictivă a autorităților belgiene, 
Comisia consideră că numai pe baza elementelor prezentate în petiție nu se poate constata o 
încălcare a dreptului Uniunii Europene.

Concluzii

Situația prezentată de petiționară nu permite, pe baza informațiilor disponibile, stabilirea unei 
încălcări reale a dreptului în vigoare al Uniunii Europene.


