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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0171/2010, της Kamila Beata Klim-Petersen, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές εταιρικού οχήματος της 
ίδιας το οποίο είναι ταξινομημένο στην Πολωνία, και τα συνεπαγόμενα 
εμπόδια για την ελεύθερη μετακίνηση των υπαλλήλων της

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την κατάσχεση από τις δανικές αρχές του εταιρικού της 
οχήματος, το οποίο είναι ταξινομημένο στην Πολωνία, και το υπέρογκο ποσό που ζητούν 
τόσο για την ταξινόμηση του οχήματος όσο και ως πρόστιμο. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η 
ίδια στην εν λόγω υπόθεση έπραξε σεβόμενη απόλυτα την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία 
σχετικά με την ταξινόμηση και φορολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων, και παραπέμπει εν 
προκειμένω στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-464/02, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, καθώς και στην απόφαση του 
Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-151/04 και C-152/04, κατά των Claude 
Nadin, Nadin-Lux SA και Jean-Pascal Durré (αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης του 
Tribunal de police de Neufchâteau), οι οποίες αφορούσαν τη χρήση εταιρικών οχημάτων 
ταξινομημένων σε άλλο κράτος μέλος. Η αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφέρουσα έχει επίσης υποβάλει παρεμφερή καταγγελία προς την Επιτροπή σχετικά με 
την κατάσχεση και τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων στη Δανία. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η φορολογία ταξινόμησης εταιρικών οχημάτων δεν εναρμονίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Ελλείψει 
τέτοιου είδους μέτρων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέλη ταξινόμησης 
αυτοκινήτων και να ορίζουν μονομερώς το ύψος και τις μεθόδους υπολογισμού τους. 
Εντούτοις, κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις 
βασικές αρχές που ορίζονται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει καθορίσει –και περιορίσει– τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη φορολόγηση εταιρικών οχημάτων που 
εισάγονται από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο.

Ειδικότερα, στην υπόθεση C-464/02, Επιτροπή κατά Δανίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι ένα 
άτομο, το οποίο απασχολείται σε ένα κράτος μέλος αλλά διαμένει σε ένα άλλο, δύναται να 
χρησιμοποιεί όχημα ταξινομημένο στο όνομα του εργοδότη του τόσο για ιδιωτικούς όσο και 
για επαγγελματικούς σκοπούς εντός της χώρας όπου διαμένει, εφόσον το όχημα 
χρησιμοποιείται πρωτίστως εκτός της χώρας όπου διαμένει. Ως εκ τούτου, η δανική 
νομοθεσία για τα τέλη ταξινόμησης επί μηχανοκίνητων οχημάτων τροποποιήθηκε σύμφωνα 
με την εν λόγω δικαστική απόφαση, εξαιρώντας τα εταιρικά οχήματα από την καταβολή 
τελών ταξινόμησης. 

Επίσης, στην υπόθεση C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux και στην υπόθεση C-152/04, 
Jean-Pascal Durré, το Δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα εγκατάστασης απαγορεύει 
κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους επιβάλλουσα σε μη μισθωτό εργαζόμενο που κατοικεί 
στο κράτος αυτό την υποχρέωση ταξινομήσεως εταιρικού οχήματος που τίθεται στη διάθεσή 
του από την εδρεύουσα σε άλλο κράτος μέλος εταιρία που τον απασχολεί. Εντούτοις, η εν 
λόγω ερμηνεία ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα δεν προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο μόνιμο κυρίως εντός του πρώτου κράτους μέλους ούτε 
χρησιμοποιείται πράγματι κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι απόκειται 
στον εθνικό δικαστή να κρίνει αν, εν προκειμένω, οι εργαζόμενοι χρησιμοποίησαν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τα τεθέντα στη διάθεσή τους οχήματα. 

Επιπλέον, όσον αφορά τους υψηλούς συντελεστές που επιβάλλονται δυνάμει της δανικής 
νομοθεσίας που διέπει τα τέλη ταξινόμησης επί μηχανοκίνητων οχημάτων, η Επιτροπή 
παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-383/01, De Danske 
Bilimportører, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εν λόγω συντελεστές δεν παραβιάζουν το 
δίκαιο της ΕΕ.

Κατόπιν ανάλυσης των περιστατικών της υπόθεσης της αναφέρουσας υπό το πρίσμα της 
νομολογίας της ΕΕ, η Επιτροπή εκτιμά ότι η υπόθεσή της δεν φαίνεται να αφορά γενικές 
διοικητικές πρακτικές ή εθνική νομοθεσία σχετικά με την επιβολή τελών ταξινόμησης επί 
εταιρικών οχημάτων οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ. 

Όσον αφορά την εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι τα οχήματα που ταξινομούνται σε 
άλλο κράτος μέλος υπόκεινται σε προσωρινή κατάσχεση και αποδεσμεύονται με την 
καταβολή πιθανών προστίμων, τελών επί των οχημάτων και τυχόν άλλων προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων, συνάγεται από τη νομολογία της ΕΕ ότι το εν λόγω μέτρο είναι ενδεχομένως 
δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό που συνίσταται στην είσπραξη προστίμων 
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και επιβαρύνσεων. Ο εν λόγω σκοπός θα μπορούσε, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, να 
επιτευχθεί με μέσα περισσότερο σύμφωνα προς την κοινοτική νομοθεσία, π.χ. με τη σύσταση 
εγγυήσεως. 

Η Επιτροπή ζήτησε από τις δανικές αρχές να διευκρινίσουν την κατάσταση που επικρατεί στη 
Δανία όσον αφορά την κατάσχεση οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη. Ως εκ 
τούτου, οι αρχές της Δανίας ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η δανική νομοθεσία δεν προβλέπει 
την επιβολή ηπιότερων μέτρων από την κατάσχεση. Εντούτοις, η Δανία δεσμεύεται ότι θα 
προβεί στις απαραίτητες αλλαγές ούτως ώστε να διασφαλιστεί η νομοθετική αντιμετώπιση 
του ζητήματος· οι αρχές της χώρας αναμένουν την έγκριση σχετικού νομοσχεδίου κατά τη 
διάρκεια της προσεχούς κοινοβουλευτικής συνόδου. 

Συμπέρασμα 

Όσον αφορά την υποχρέωση της αναφέρουσας να καταβάλει τέλη ταξινόμησης επί του 
εταιρικού της οχήματος, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να προβούν σε εκτίμηση και 
στάθμιση όλων των πρόσφορων πραγματικών στοιχείων της περιπτώσεώς της υπό το πρίσμα 
των κριτηρίων που απορρέουν από τη νομολογία της ΕΕ και να αποφασίσουν κατά πόσον το 
εταιρικό της όχημα, το οποίο είναι ταξινομημένο στην Πολωνία, δύναται να εξαιρεθεί από 
την υποχρέωση καταβολής τελών ταξινόμησης στη Δανία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το 
ζήτημα της φορολογικής της υποχρέωσης εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων και η Επιτροπή πιστεύει ότι θα εφαρμοστεί ορθά το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή, 
συνεπώς, δεν θα αναλάβει περαιτέρω δράση στον συγκεκριμένο τομέα.

Εντούτοις, εάν η αναφέρουσα κρίνει ότι το σκεπτικό του εθνικού δικαστηρίου αντιβαίνει στο 
δίκαιο της ΕΕ ή ότι το δικαστήριο φαίνεται να έχει υπερβεί το περιθώριο εκτίμησης που 
διαθέτει για τον προσδιορισμό του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις φοροαπαλλαγής, 
δύναται, όπως την ενημέρωσε ήδη η Επιτροπή, να επικοινωνήσει με την Επιτροπή για το εν 
λόγω ζήτημα.

Όσον αφορά την τροποποίηση της δανικής νομοθεσίας σχετικά με την κατάσχεση οχημάτων 
τα οποία είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη 
σχετική νομοθετική διαδικασία της χώρας στον τομέα αυτό και θα ενημερώσει την 
αναφέρουσα μετά την έγκριση της νομοθεσίας.


