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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0171/2010 af Kamila Beata Klim-Petersen, polsk statsborger, om de 
danske myndigheders beslaglæggelse af hendes polsk indregistrerede firmabil og 
de dermed forbundne hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed

1. Sammendrag

Andrageren påklager de danske myndigheders beslaglæggelse af hendes polsk indregistrerede 
firmabil og deres krav om en eksorbitant indregistreringsafgift samt bødepålæg. Andrageren 
mener, at hun i indeværende sag har handlet i fuldstændig overensstemmelse med EU's på 
området gældende bestemmelser om indregistrering og beskatning af motorkøretøjer, og hun 
henviser i den forbindelse til Domstolens dom i sag C-464/02, Kommissionen for De 
Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark, og Domstolens dom i de forenede sager 
C-151/04 og C-152/04, straffesager mod Claude Nadin, Nadin-Lux SA og Jean-Pascal Durré 
(anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de police de Neufchâteau), som alle 
vedrørte anvendelse af firmabil, der er indregistreret i en anden medlemsstat. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren har ligeledes indgivet en tilsvarende klage til Kommissionen om beslaglæggelse 
og indregistreringsafgifter i Danmark. 

Kommissionens bemærkninger
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Regler vedrørende indregistreringsafgift for firmabiler er ikke harmoniserede på EU-plan. Det 
betyder, at medlemsstaterne på grund af de manglende regler kan pålægge 
bilregistreringsafgifter og ensidigt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetoder. 
Medlemsstaterne skal under udøvelsen af disse beføjelser i denne henseende overholde de
grundlæggende principper, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I den forbindelse har EU-Domstolens retspraksis bestemt – og begrænset –
medlemsstaternes beføjelser vedrørende afgifter på firmabiler, der indføres fra en medlemsstat 
i en anden.

Særligt i sag C-464/02 Kommissionen mod Danmark fastslog Domstolen, at en person, der er 
ansat i én medlemsstat, men har bopæl i en anden, har ret til at benytte et køretøj, som er 
indregistreret i arbejdsgiverens navn, både til privat og arbejdsrelateret brug i sit bopælsland, 
så længe køretøjet primært benyttes uden for bopælslandets grænser. Den danske lovgivning 
vedrørende indregistreringsafgift på motorkøretøjer er herefter ændret i overensstemmelse 
med den afsagte dom, og således er sådanne firmabiler fritaget for indregistreringsafgift. 

Endvidere fastslog Domstolen i sag C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, og sag C-152/04, 
Jean-Pascal Durré, at det er i strid med etableringsfriheden, hvis en national lovgivning i en 
medlemsstat pålægger en selvstændig erhvervsdrivende, der er bosat i denne medlemsstat, 
pligt til i denne stat at indregistrere en firmabil, der er stillet til rådighed for ham af det 
selskab, der beskæftiger ham, og som har hjemsted i en anden medlemsstat. Denne 
fortolkning finder dog kun anvendelse i de tilfælde, hvor det ikke er hensigten, at bilen 
hovedsageligt og fast benyttes i den førstnævnte medlemsstat, og hvor den reelt ikke benyttes 
på ovennævnte vis. Domstolen fastslog ligeledes, at de nationale domstole træffer afgørelse 
om, hvorvidt de pågældende arbejdstagere har benyttet biler, der blev stillet til rådighed for 
dem, på den omtalte vis. 

I forbindelse med de høje satser for indregistreringsafgifter for motorkøretøjer i Danmark 
henviser Kommissionen endvidere til Domstolens afgørelse i sag C-383/01, De Danske 
Bilimportører, i hvilken Domstolen fastslog, at satserne ikke er i strid med EU-lovgivningen.

Efter at have analyseret omstændighederne i andragerens sag i forhold til EU's retspraksis 
finder Kommissionen, at hendes sag ikke påviser nogen generel administrativ praksis eller 
national lovgivning om afgifter på indregistrering af firmabiler, som ikke er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.  

Med hensyn til den nationale lovgivning, der muliggør en midlertidig beslaglæggelse af biler 
indregistreret i andre medlemsstater med efterfølgende frigivelse mod betaling af en eventuel 
bøde, bilafgifter og andre skyldige afgifter, fastsætter EU-lovgivningen, at sådanne 
foranstaltninger kan være uforholdsmæssige i forhold til det tilstræbte mål, som er 
opkrævning af bøder og afgifter. Et sådant mål kan ifølge Domstolen opnås med midler, der i 
højere grad er konsistente med EU-lovgivningen, f.eks. gennem sikkerhedsstillelse. 

Kommissionen anmodede de danske myndigheder om oplysninger vedrørende situationen for 
beslaglæggelse af biler, der er indregistreret i andre medlemsstater, i Danmark. De danske 
myndigheder har efterfølgende oplyst Kommissionen om, at dansk lovgivning ikke indeholder 
mindre radikale foranstaltninger end beslaglæggelse. Danmark skal dog gennemføre de 
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nødvendige ændringer for at sikre, at lovgivningen tilpasses. De danske myndigheder 
forventer, at et lovforslag vil blive fremsat til næste folketingssamling. 

Konklusion 

Hvad angår andragerens pligt til at betale indregistreringsafgift for sin firmabil er det de 
nationale domstole, der skal vurdere og afveje alle relevante forhold i hendes sag ud fra de 
givne kriterier i EU's retspraksis og herefter afgøre, om hendes polsk indregistrerede firmabil 
kan fritages for indregistreringsafgiften i Danmark. Kommissionen henviser til, at de 
nationale domstole endnu ikke har truffet afgørelse om hendes afgiftspligt, og Kommissionen 
er overbevist om, at EU-lovgivningen vil blive anvendt på korrekt vis. Kommissionen agter 
derfor ikke at foretage sig yderligere på dette specifikke område.

Skulle andrageren dog føle, at den nationale domstols begrundelse ikke er i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen, eller at domstolen har overskredet dens skønsbeføjelser med henblik 
på at afgøre, om betingelserne for afgiftsfritagelse er opfyldt, er andrageren, som 
Kommissionen allerede har oplyst tidligere, velkommen til at henvende sig til Kommissionen 
herom.

Kommissionen vil i forhold til ændringerne i den danske lovgivning vedrørende 
beslaglæggelse af biler, der er indregistreret i andre medlemsstater, følge den danske 
lovgivningsproces på området opmærksomt og informere andrageren, når lovgivningen er 
blevet vedtaget."


