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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0171/2010, adresată de Kamila Beata Klim-Petersen, de cetăţenie 
poloneză, privind confiscarea de către autoritățile daneze a autovehiculului 
de serviciu al acesteia înmatriculat în Polonia și obstacolele aferente în ceea 
ce privește libera circulație a forței de muncă

1. Rezumatul petiţiei

Petiționara reclamă confiscarea de către autoritățile din Danemarca a autovehiculului de 
serviciu înmatriculat în Polonia și solicitarea de către acestea a unei taxe de înmatriculare 
exorbitante, precum și impunerea de amenzi. Petiționara consideră că, în acest caz, ea a 
acționat în deplină conformitate cu dispozițiile UE aplicabile în acest domeniu privind 
înregistrarea și impozitarea autovehiculelor și invocă, în această privință, Hotărârea Curții 
pronunțată în cauza C-464/02, Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului 
Danemarcei, și Hotărârea Curții în cauzele conexate C-151/04 și C-152/04, Procesele penale 
împotriva lui Claude Nadin, Nadin-Lux SA și Jean-Pascal Durré (cerere având ca obiect 
pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de police de Neufchâteau), toate 
acestea referindu-se la utilizarea automobilelor de serviciu înmatriculate într-un alt stat 
membru. Prin urmare, petiţionara solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţionara a mai sesizat Comisia cu o plângere similară privind confiscarea automobilului şi 
taxele de înmatriculare a autovehiculelor în Danemarca. 
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Observaţiile Comisiei

Taxa de înmatriculare a automobilelor de serviciu nu este armonizată la nivelul UE. În lipsa 
unor astfel de măsuri, statele membre pot impune taxe de înmatriculare a automobilelor şi pot 
decide în mod unilateral în ceea ce privește nivelul şi metodele de calculare a acestora. Cu 
toate acestea, în momentul exercitării acestei atribuţii, statele membre trebuie să respecte 
principiile de bază prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În această 
privinţă, jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie a definit – şi a limitat – prerogativele 
statelor membre în ceea ce priveşte impozitarea automobilelor de serviciu aduse dintr-un stat 
membru în altul.

În special, în cauza C-464/02, Comisia/Danemarca, Curtea a statuat că o persoană care este 
angajată într-un stat membru, dar își are reşedinţa într-un alt stat membru, poate să utilizeze 
un vehicul înmatriculat pe numele angajatorului său atât în scopuri personale, cât şi în scopuri 
profesionale, pe teritoriul ţării de reşedinţă, atât timp cât autovehiculul este utilizat cu 
precădere în afara ţării de reşedinţă. Ulterior, legislaţia daneză privind taxa de înmatriculare a 
autovehiculelor a fost modificată în conformitate cu această hotărâre, eliminând taxa de 
înmatriculare pentru astfel de automobile de serviciu. 

De asemenea, în cauza C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux şi în cauza C-152/04, Jean-
Pascal Durré, Curtea a hotărât că o reglementare națională a unui prim stat membru încalcă 
dreptul de stabilire în cazul în care impune unui lucrător care desfășoară o activitate 
independentă și care are reşedinţa în acest stat membru să înmatriculeze acolo un vehicul al 
societății pus la dispoziţia sa de societatea pentru care lucrează, societate stabilită în alt stat 
membru. Totuşi, această interpretare se aplică doar în cazul în care vehiculul societății nici nu 
este destinat să fie utilizat cu titlu permanent în principal în primul stat membru, nici nu este 
utilizat, în fapt, în acest mod. Curtea a statuat, de asemenea, că este de competența instanţelor 
naţionale să decidă dacă lucrătorii în cauză au utilizat în acest mod autovehiculul pus la 
dispoziţia lor. 

În plus, în ceea ce privește nivelul ridicat al taxelor de înmatriculare a autovehiculelor, 
percepute în temeiul legislaţiei daneze, Comisia face trimitere la Hotărârea Curţii pronunțată 
în cauza C-383/01, De Danske Bilimportører, în care Curtea a statuat că aceste taxe nu încalcă 
legislaţia UE.

În urma examinării circumstanţelor din cazul petiţionarei în lumina jurisprudenţei UE, 
Comisia consideră că acestea nu par să indice existența unei practici administrative generale 
sau a unei legislaţii naționale care să contravină legislaţiei UE, în ceea ce priveşte taxa de 
înmatriculare aplicată automobilelor de serviciu. 

În ceea ce privește legislaţia națională care prevede confiscarea temporară a autovehiculelor 
înmatriculate în alte state membre şi restituirea acestora după achitarea unor eventuale 
amenzi, taxe pe autovehicule şi a oricăror alte obligaţii fiscale de plată, din jurisprudenţa UE 
rezultă că această măsură poate fi disproporţionată în raport cu obiectivul urmărit, respectiv 
perceperea amenzilor şi a obligaţiilor fiscale. Conform Curţii, acest obiectiv ar putea fi atins 
prin mijloace care urmează în mai mare măsură legislaţia comunitară, de exemplu prin 
constituirea unei garanţii. 
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Comisia a solicitat autorităţilor daneze să îi transmită informații referitoare la situaţia din 
Danemarca în ceea ce priveşte confiscarea autovehiculelor înmatriculate în alte state membre. 
Ulterior, autorităţile daneze au informat Comisia că legislaţia daneză nu prevede alte măsuri 
mai puţin radicale decât confiscarea. Cu toate acestea, Danemarca se angajează să modifice 
legislaţia, lucru necesar pentru a garanta remedierea acestui aspect; autorităţile daneze 
preconizează că un proiect de lege va fi prezentat în timpul viitoarei sesiuni parlamentare. 

Concluzie 

În ceea ce privește obligaţia petiţionarei de a achita taxa de înmatriculare pentru automobilul 
său de serviciu, este de competența instanţelor naţionale să aprecieze şi să evalueze, în raport 
cu criteriile desprinse din jurisprudenţa UE, toate elementele de fapt pertinente care 
caracterizează cazul acesteia şi să stabilească, astfel, dacă automobilul său de serviciu 
înmatriculat în Polonia poate fi scutit de la plata taxei de înmatriculare în Danemarca. 
Comisia menţionează că dosarul privind obligaţia fiscală a petiţionarei se află încă pe rolul 
instanţelor naţionale, şi aceasta speră că legislaţia comunitară va fi aplicată în mod corect. 
Prin urmare, Comisia nu va lua măsuri suplimentare în acest domeniu specific.

Cu toate acestea, în situaţia în care petiţionara consideră că motivarea instanţelor naţionale 
pare să contravină legislaţiei comunitare sau că instanţa pare să fi depăşit marja de apreciere 
de care beneficiază în legătură cu stabilirea măsurii în care condiţiile de scutire de la plata 
taxei sunt îndeplinite, petiţionara, astfel cum a fost deja informată de Comisie, este invitată să 
se adreseze Comisiei în legătură cu această chestiune.

În ceea ce privește modificarea legislaţiei daneze referitoare la confiscarea autovehiculelor 
înmatriculate în alte state membre, Comisia va urmări îndeaproape procesul legislativ danez 
în domeniu şi va informa petiţionara cu privire la aceasta în momentul în care legislaţia va fi 
adoptată.


