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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0171/2010 dėl Danijos valdžios institucijų konfiskuoto peticijos 
pateikėjos Lenkijoje registruotos bendrovės automobilio ir kliūčių, sudaromų 
laisvam darbuotojų judėjimui, kurią pateikė Lenkijos pilietė Kamila Beata 
Klim–Petersen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Danijos valdžios institucijos konfiskavo jos Lenkijoje 
registruotos bendrovės automobilį ir reikalauja milžiniško registracijos mokesčio ir baudos. 
Peticijos pateikėja mano, kad ji veikė visiškai laikydamasi taikomų ES taisyklių dėl variklinių 
transporto priemonių registravimo ir apmokestinimo. Šiuo atžvilgiu ji remiasi Teisingumo 
Teismo sprendimu byloje C–464/02 (Europos Bendrijų Komisija prieš Danijos Karalystę), 
taip pat Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose C–151/04 ir C–152/04, t. y. 
baudžiamosiose bylose prieš Claude Nadin, Nadin–Lux SA ir Jean–Pascal Durré (Tribunal de 
police de Neufchâteau prašymas priimti prejudicinį sprendimą šiuo klausimu), kurios visos 
susijusios su bendrovės automobilių, įregistruotų kitoje valstybėje narėje, naudojimu. Dėl to 
peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėja taip pat pateikė panašų skundą Komisijai dėl konfiskavimo bei 
automobilio registracijos mokesčių Danijoje. 

Komisijos pastabos
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Bendrovės automobilių registracijos mokestis ES lygmeniu nėra suderintas. Kadangi tokių 
priemonių nėra, valstybės narės gali apmokestinti automobilius registracijos mokesčiais ir 
vienašališkai spręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo metodikos. Tačiau naudodamosi šia 
kompetencija valstybės narės turi laikytis pagrindinių principų, išdėstytų Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo. Šiuo atžvilgiu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje 
buvo apibrėžti (ir apriboti) valstybių narių įgaliojimai dėl bendrovių automobilių, įvežamų iš 
vienos valstybės narės į kitą.

Visų pirma sprendime C–464/02 (Komisija prieš Danijos Karalystę) Teismas nurodė, kad 
asmuo, dirbantis vienoje valstybėje narėje, tačiau gyvenantis kitoje valstybėje narėje, gali 
naudoti transporto priemonę, registruotą savo darbdavio vardu, tiek asmeninėms, tiek 
profesinėms reikmėms savo gyvenamojoje šalyje, jei transporto priemonė daugiausia 
naudojama už asmens gyvenamosios šalies ribų. Vėliau Danijos teisės aktai dėl variklinių 
transporto priemonių registracijos mokesčio buvo iš dalies pakeisti pagal sprendimą ir todėl 
pagal juos tokiems bendrovių automobiliams automobilių registracijos mokestis netaikomas. 

Taip pat sprendime C-151-/04 (prieš Claude Nadin, Nadin–Lux) ir sprendime C-152/04 (prieš 
Jean-Pascal Durré) Teismas konstatavo, kad jei vienos valstybės narės šalies įstatymuose 
reikalaujama, kad savarankiškai dirbantis asmuo, gyvenantis toje valstybėje narėje, ten 
registruotų bendrovės automobilį, kurį jam suteikė bendrovė, kuriai jis dirba, įsteigta kitoje 
šalyje, tai prieštarauja įsisteigimo teisei. Tačiau šis aiškinimas galioja tik tuo atveju, jei 
automobilis nėra skirtas naudoti iš esmės pirmojoje valstybėje narėje visą laiką ir jei jis nėra 
faktiškai taip naudojamas. Teismas taip pat konstatavo, kad nacionaliniai teismai turi 
nuspręsti, ar konkretūs darbuotojai taip naudojosi jiems suteiktais automobiliais. 

Be to, dėl klausimo apie didelių variklinių transporto priemonių registracijos mokesčių, kurie 
taikomi pagal Danijos teisės aktus, Komisija nurodo Teismo sprendimą byloje C-383/01 
(prieš De Danske Bilimportører), kuriame Teismas konstatavo, kad šie mokesčiai nepažeidžia 
ES teisės.

Išnagrinėjusi peticijos pateikėjos atvejo aplinkybes pagal ES teismų praktiką, Komisija mano, 
kad jos atvejis neatspindi bendrosios administracinės praktikos ar šalies teisės aktų, susijusių 
su bendrovių automobilių apmokestinimu automobilių registracijos mokesčiu, kurie neatitiktų 
ES teisės.  

Atsižvelgiant į šalies teisės aktus, kuriuose teigiama, kad kitose valstybėse narėse registruoti 
automobiliai gali būti laikinai konfiskuojami ir grąžinami sumokėjus galimas baudas, 
automobilių mokesčius ir visus kitus mokesčius, kuriuos reikia mokėti, pagal ES teismų 
praktiką tokios priemonės gali būti neproporcingos, palyginti su siekiamu tikslu, kuris yra 
baudų ir mokesčių surinkimas. Teismo nuomone, tokį tikslą galima pasiekti priemonėmis, 
kurios labiau atitiktų ES teisę, pavyzdžiui, pateikus užstatą. 

Komisija paprašė Danijos valdžios institucijų paaiškinti padėtį Danijoje, susijusią su 
automobilių, registruotų kitose valstybėse narėse, konfiskacija. Vėliau Danijos valdžios 
institucijos informavo Komisiją, kad Danijos teisės aktuose nėra numatyta jokių priemonių, 
kurios būtų mažiau radikalios nei konfiskacija. Tačiau Danija įsipareigojo atlikti pakeitimus, 
kurių reikia, kad teisės aktuose būtų numatytas sprendimas, ir Danijos valdžios institucijos 
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tikisi, kad įstatymo projektas bus pristatytas per kitą Parlamento sesiją. 

Išvada 

Dėl peticijos pateikėjos prievolės mokėti registracijos mokestį už savo bendrovės automobilį 
spręsti turi nacionaliniai teismai, kurie turi įvertinti ir apsvarstyti visus susijusius faktus, 
kuriais apibūdinamas jos atvejis, atsižvelgdami į kriterijus, kylančius iš ES teismų praktikos, 
ir taip nuspręsti, ar jos Lenkijoje registruotam bendrovės automobiliui galėtų būti netaikomi 
registracijos mokesčiai Danijoje. Komisija pažymi, kad klausimas dėl jos prievolės mokėti 
mokestį dar neišnagrinėtas nacionaliniuose teismuose, ir Komisija tiki, kad jie tinkamai 
pritaikys ES teisę. Todėl Komisija nesiims jokių tolesnių veiksmų šioje konkrečioje srityje.

Vis dėlto jei peticijos pateikėja manytų, kad nacionalinio teismo pateiktas aiškinimas 
neatitinka ES teisės ar kad teismas viršijo jam suteitą veiksmų laisvę, kad nustatytų, ar 
laikomasi atleidimo nuo mokesčio sąlygų, ji gali, kaip Komisija ją jau informavo, kreiptis į 
Komisiją dėl šio klausimo.

Dėl Danijos teisės aktų, kuriais remiantis konfiskuojami kitose valstybėse narėse registruoti 
automobiliai, pakeitimų Komisija atidžiai stebės Danijos teisėkūros procesą dėl šio klausimo 
ir informuos peticijos pateikėją, kai įstatymas bus priimtas.“


