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Tárgy: Kamila Beata Klim-Petersen, lengyel állampolgár által benyújtott 0171/2010. 
petíció Lengyelországban nyilvántartásba vett cégautójának a dán hatóságok 
általi lefoglalásáról, valamint a munkaerő szabad mozgásának ezzel 
kapcsolatos akadályozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a dán hatóságok lefoglalták Lengyelországban 
nyilvántartásba vett cégautóját, valamint azt, hogy túlzott regisztrációs díjat és bírságot róttak 
ki rá. A petíció benyújtója közli, hogy minden tekintetben betartotta a gépjárművek 
nyilvántartásba vételére és megadóztatására vonatkozó, hatályos uniós jogszabályokat, és az 
Európai Bíróság C-464/02. sz. Bizottság kontra Dánia ügyre, valamint a C-151/04. és C-
152/04. sz. egyesített ügyekben (a tribunal de police de Neufchâteau előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) a Claude Nadin, a Nadin-Lux SA és Jean-Pascal Durré ellen folyamatban lévő 
büntetőeljárásban hozott ítéletre hivatkozik, amelyek tárgya egytől egyig a más tagállamban 
nyilvántartásba vett cégautó használata volt. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 08. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója hasonló panaszt terjesztett a Bizottság elé is a jármű dániai lefoglalása és 
a dán regisztrációs adók miatt. 
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A Bizottság észrevételei

A cégautók regisztrációs adóját uniós szinten nem harmonizálták. Ilyen intézkedések 
hiányában a tagállamok kivethetnek gépjármű-regisztrációs adókat, és mértékükről, valamint 
számítási módjukról szabadon dönthetnek. Azonban e hatáskörük gyakorlásakor a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben 
meghatározott alapelveket. E tekintetben pedig az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
meghatározta – és korlátozta – a tagállamok hatásköreit az egyik tagállamból a másikba vitt 
cégautók adóztatását illetően.

Különösen a C-464/02. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben a Bíróság megállapította, hogy az a 
személy, aki az egyik tagállamban van munkaviszonyban, de egy másikban lakik, a lakóhelye 
szerinti országban magán- és munkacélra is használhatja a munkáltatója nevén nyilvántartásba 
vett járművet, amíg a járművet elsősorban a lakóhelye szerinti országon kívül használja. Ezt 
követően az ítélettel összhangban módosították a gépjárművek regisztrációs adójáról szóló 
dán jogszabályt, amely immár mentesíti az ilyen cégautókat a gépjármű-regisztrációs adó alól. 

A Bíróság a C-151/04. sz. Claude Nadin, Nadin-Lux ügyben és a C-152/04. sz. Jean-Pascal 
Durré ügyben is megállapította, hogy a letelepedés szabadságával ellentétes, ha az első 
tagállam nemzeti jogszabálya megköveteli az e tagállamban lakóhellyel rendelkező önálló 
vállalkozótól az őt foglalkoztató, második tagállamban letelepedett társaság tulajdonában álló 
és a társaság által a rendelkezésére bocsátott járműnek az első tagállamban való 
nyilvántartásba vételét. Ez az értelmezés azonban csak akkor alkalmazandó, ha a járművet 
alapvetően nem az első tagállam területén történő állandó használatra szánják, és ténylegesen 
nem is így használják. A Bíróság azt is megállapította, hogy a nemzeti bíróságok döntenek 
arról, hogy a szóban forgó munkavállalók így használták-e a rendelkezésükre bocsátott 
járművet. 

Emellett a dán jogszabály alapján a gépjárművekre kivetett magas regisztrációs adót illetően a 
Bizottság utal a Bíróság által a C-383/01. sz. De Danske Bilimportører ügyben hozott ítéletre, 
amelyben a Bíróság megállapította, hogy ezek az adómértékek nem sértik az uniós jogot.

Miután az EU ítélkezési gyakorlatának fényében elemezte a petíció benyújtója ügyének 
körülményeit, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció benyújtójának ügye szemmel 
láthatólag nem bizonyítja olyan általános közigazgatási gyakorlat vagy nemzeti jogszabály 
meglétét a cégautók regisztrációs adójának kivetésével kapcsolatban, amely nem felelne meg 
az uniós jognak.  

Azzal a nemzeti jogszabállyal kapcsolatban, amely előírja, hogy a másik tagállamban 
nyilvántartásba vett járművet átmenetileg le kell foglalni, és csak az esetleges bírságok, 
gépjárműadók és egyéb más esedékes díjak megfizetése esetén lehet kiadni, az uniós 
ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy az ilyen intézkedések aránytalannak 
bizonyulhatnak a kitűzött célhoz képest, ami nem más, mint a bírságok és díjak beszedése. A 
Bíróság szerint ez a célkitűzés olyan eszközökkel is elérhető, amelyek sokkal inkább 
összeegyeztethetők az uniós joggal, például biztosíték nyújtásával. 

A Bizottság felkérte a dán hatóságokat, hogy a más tagállamokban nyilvántartásba vett 
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járművek lefoglalásával kapcsolatban adjanak áttekintést a dániai helyzetről. Ezt követően a 
dán hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a dán jogszabály nem rendelkezik 
kevésbé radikális intézkedésről, csak a lefoglalásról. Dánia azonban vállalta, hogy végrehajtja 
az annak biztosításához szükséges módosításokat, hogy a jogszabály kezelje az ügyet; a dán 
hatóságok pedig azzal számolnak, hogy a következő parlamenti ciklusban sor kerül egy 
törvényjavaslat előterjesztésére. 

Következtetés 

A petíció benyújtójának azon kötelezettségét illetően, hogy regisztrációs adót kell fizetnie a 
cégautója után, a nemzeti bíróságok feladata értékelni és mérlegelni az ügyére jellemző összes 
lényeges körülményt az uniós ítélkezési gyakorlatból levezetett kritériumok fényében, és 
dönteni arról, hogy a Lengyelországban nyilvántartásba vett cégautó mentesül-e a dániai 
regisztrációs adó alól. A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtójának 
adókötelezettségéről még folyik az eljárás a nemzeti bíróságon, a Bizottság pedig bízik abban, 
hogy helyesen fogják alkalmazni az uniós jogot. A Bizottság ezért nem tesz további lépéseket 
ezen a területen.

Mindamellett ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy a nemzeti bíróság indokolása ellentmond 
az uniós jognak, illetve a bíróság túllépte azt a mérlegelési hatáskört, amely annak 
meghatározása céljából áll rendelkezésére, hogy teljesülnek-e az adómentesség feltételei, 
akkor – ahogy arról a Bizottság már tájékoztatta – az ügyben forduljon bátran a Bizottsághoz.

A másik tagállamban nyilvántartásba vett járművek lefoglalásáról szóló dán jogszabály 
módosítását illetően a Bizottság szoros figyelemmel kíséri majd a dán jogalkotási folyamatot 
az ügyben, és tájékoztatja a petíció benyújtóját, amikor a jogszabályt elfogadják.


