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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0171/2010, którą złożyła Kamila Beata Klim-Petersen (Polska) 
w sprawie skonfiskowania przez władze duńskie jej zarejestrowanego 
w Polsce samochodu i powiązanych przeszkód dla swobodnego przepływu 
pracowników

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z tym, że duńskie władze zatrzymały jej 
zarejestrowany w Polsce samochód służbowy i zażądały zapłacenia wygórowanej opłaty 
rejestracyjnej i mandatu. Składająca petycję uważa, że działała w pełnej zgodzie 
z obowiązującymi przepisami UE w sprawie rejestracji i opodatkowania pojazdów 
silnikowych i w tym kontekście odnosi się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
C-464/02, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii, oraz do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-151/04 i C-152/04, postępowanie 
karne przeciwko Claude’owi Nadinowi, Nadin-Lux SA i Jeanowi-Pascalowi Durré (wniosek 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de police de 
Neufchâteau). Wszystkie one dotyczyły korzystania z samochodu służbowego 
zarejestrowanego w innym państwie członkowskim. Dlatego składająca petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składająca petycję złożyła do Komisji podobną skargę w odniesieniu do zatrzymania jej 
samochodu i podatków rejestracyjnych obowiązujących w Danii. 
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Uwagi Komisji

Opodatkowanie rejestracji samochodów służbowych nie jest zharmonizowane na szczeblu 
UE. Wobec braku tego typu środków państwa członkowskie mogą nakładać podatki 
rejestracyjne oraz jednostronnie decydować o ich wysokości i sposobie ich obliczania. 
Niemniej jednak podczas wykonywania swoich kompetencji państwa członkowskie muszą 
stosować się do podstawowych zasad określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Pod tym względem orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
definiuje – i ogranicza – uprawnienia państw członkowskich w odniesieniu do opodatkowania 
samochodów służbowych przywiezionych do jednego państwa członkowskiego z innego 
państwa członkowskiego.

W szczególności w sprawie C-464/02, Komisja przeciwko Danii, Trybunał orzekł, że osoba, 
która jest zatrudniona w jednym państwie członkowskim, a mieszka w innym państwie 
członkowskim, może używać pojazdu zarejestrowanego w imieniu swojego pracodawcy do 
celów zarówno prywatnych, jak i służbowych w kraju zamieszkania tak długo, jak pojazd ten 
jest użytkowany głównie poza jej krajem zamieszkania. Następnie ustawodawstwo duńskie 
dotyczące podatków rejestracyjnych od pojazdów motorowych zostało zmienione zgodnie 
z przedmiotowym orzeczeniem i w rezultacie zwalnia ono samochody służbowe z podatku 
rejestracyjnego. 

Ponadto w sprawach C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux oraz C-152/04, Jean-Pascal Durré,
Trybunał orzekł, że w przypadku gdy ustawodawstwo krajowe jednego państwa 
członkowskiego wymaga od osoby prowadzącej działalność na własny rachunek 
i mieszkającej w tym państwie członkowskim rejestracji w danym państwie członkowskim 
samochodu służbowego, który został udostępniony jej przez firmę z siedzibą w innym 
państwie członkowskim, dla której to firmy pracuje, wówczas jest to sprzeczne z prawem 
przedsiębiorczości. Niemniej jednak taka interpretacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy 
samochód ma nie być stale użytkowany głównie w pierwszym państwie członkowskim 
i rzeczywiście nie jest użytkowany w taki sposób. Trybunał orzekł również, że to sądy 
krajowe mają decydować o tym, czy rzeczeni pracownicy korzystają z udostępnionych 
im samochodów właśnie w taki sposób. 

Jeśli chodzi natomiast o kwestię wysokich opłat nakładanych zgodnie 
z ustawodawstwem duńskim dotyczącym podatku rejestracyjnego od pojazdów 
motorowych, Komisja powołuje się na orzeczenie Trybunału w sprawie C-383/01, De 
Danske Bilimportører, w której Trybunał orzekł, że opłaty te nie naruszają prawa UE.

Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy składającej petycję w świetle orzecznictwa 
UE Komisja stwierdza, że sprawa ta nie odnosi się do ogólnej praktyki administracyjnej 
lub ustawodawstwa krajowego dotyczącego nakładania na samochody służbowe 
podatku rejestracyjnego, który nie jest zgodny z prawem UE. 

Biorąc pod uwagę ustawodawstwo krajowe, które stanowi, że samochody 
zarejestrowane w innym państwie członkowskim muszą zostać tymczasowo zatrzymane 
i mogą zostać wydane po opłaceniu ewentualnych mandatów, podatków samochodowych 
lub wniesieniu innych należnych opłat, z orzecznictwa UE wynika, że tego typu środek 
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może być niewspółmierny do zamierzonego celu, którym jest pobranie opłat 
i mandatów. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału cel ten może zostać osiągnięty za 
pomocą środków bardziej zbliżonych do prawodawstwa unijnego, na przykład poprzez 
zapewnienie zabezpieczenia. 

Komisja zwróciła się do władz duńskich o uwzględnienie praktyk stosowanych w Danii 
w odniesieniu do zatrzymywania samochodów zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim. Władze duńskie poinformowały następnie Komisję, że ustawodawstwo 
duńskie nie przewiduje mniej radykalnych środków niż zatrzymanie. Niemniej jednak 
władze duńskie są zaangażowane we wprowadzanie zmian mających na celu 
zapewnienie, że ustawodawstwo duńskie odnosi się do przedmiotowej sprawy; władze 
duńskie oczekują, że projekt ustawy zostanie przedstawiony podczas następnej sesji 
parlamentarnej. 

Wniosek 

Jeśli chodzi o obowiązek składającej petycję zapłaty podatku rejestracyjnego od jej 
samochodu służbowego, to sądy krajowe oceniają i rozważają wszystkie istotne fakty, 
które są charakterystyczne dla jej sprawy w świetle kryteriów określonych 
w orzecznictwie UE, i w związku z tym również decydują, czy samochód służbowy 
składającej petycję, który został zarejestrowany w Polsce, może zostać zwolniony 
z podatku rejestracyjnego w Danii. Komisja podkreśla, że sprawa dotycząca 
odpowiedzialności podatkowej składającej petycję jest jeszcze rozpatrywana przez sądy 
krajowe, oraz wierzy, że zastosują one prawo UE w sposób właściwy. W związku z tym 
Komisja nie będzie podejmować w tym konkretnym zakresie żadnych dalszych działań.

Niemniej jednak jeśli składająca petycję stwierdzi, że uzasadnienie przedstawione przez 
sąd krajowy wydaje się być sprzeczne z prawem UE lub że sąd nadużył przysługującej 
mu swobody w celu określenia, czy warunki zwolnienia z podatku zostały spełnione, 
może ona zwrócić się do Komisji w związku z tą sprawą, o czym Komisja już ją 
poinformowała.

Jeśli zaś chodzi o zmiany ustawodawstwa duńskiego dotyczącego zatrzymywania 
samochodów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, Komisja dokładnie 
przyjrzy się procesowi stanowienia prawa duńskiego oraz poinformuje składającą 
petycję o przyjęciu ustawodawstwa.


