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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0562/2010 dėl to, kad Danijos valdžios institucijos konfiskavo 
peticijos pateikėjos Lenkijoje registruotą įmonės automobilį, ir dėl to atsiradusių 
kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui, kurią pateikė Lenkijos pilietė Agnieszka 
Sieczkowska

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Danijos valdžios institucijos konfiskavo jos Lenkijoje 
registruotą automobilį, kurį ji naudoja darbui, ir kad reikalauja sumokėti pernelyg didelį 
registracijos mokestį ir baudą. Peticijos pateikėja mano, kad ji laikėsi visų taikytinų ES 
nuostatų dėl variklinių transporto priemonių registravimo ir apmokestinimo, ir šiuo atžvilgiu 
remiasi Teisingumo Teismo sprendimu Europos Bendrijų Komisija prieš Danijos Karalystę
byloje C-464/02 ir Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose Baudžiamosios bylos 
prieš Claude Nadin, Nadin-Lux SA (C-151/04) ir Jean-Pascal Durré (C-152/04), C-151/04 ir 
C-152/04 (prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal de police de Neufchâteau –
Belgija), kurios visos susijusios su kitoje valstybėje narėje registruoto įmonės automobilio 
naudojimu. Peticijos pateikėja taip pat remiasi Teisingumo Teismo sprendimu Europos 
Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką byloje C-156/04, kuriame teigiama, kad 
„Komisija mano, jog šios sankcijos (konfiskavimas), kartu su Graikijos administracinių 
valdžios institucijų praktika nustatant įprastinę gyvenamąją vietą, ir neatsižvelgimas į galimą 
suinteresuotojo asmens sąžiningumą, yra neproporcingos“. Todėl peticijos pateikėja ragina 
Europos Parlamentą imtis veiksmų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.
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„Komisijos pastabos

Peticijos pateikėja pateikė panašų skundą Komisijai dėl konfiskavimo ir automobilio 
registracijos mokesčių Danijoje. 

Atleidimas nuo lengvųjų automobilių registracijos mokesčio
Lengvųjų automobilių mokesčių sritis nesuderinta ES lygmeniu. Labai nedaugelyje ES teisės 
aktų ribojamos valstybių narių teisės taikyti tokius mokesčius, todėl valstybės narės šiais 
klausimais turi didelę laisvę. Tačiau naudodamosi šia kompetencija valstybės narės turi 
laikytis pagrindinių principų, išdėstytų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Šiuo 
atžvilgiu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje nustatytos – ir apribotos –
valstybių narių galios dėl įmonės automobilių, kuriais darbuotojui, gyvenančiam vienoje 
valstybėje narėje, leido naudotis darbdavys, įsikūręs kitoje valstybėje narėje, apmokestinimo. 
Tai teismų praktika, kurią nurodo peticijos pateikėja. 
Sprendimu Komisija prieš Danijos Karalystę byloje C–464/02 Europos Teisingumo Teismas 
nustatė, kad asmuo, dirbantis vienoje valstybėje narėje, tačiau gyvenantis kitoje valstybėje 
narėje, gali naudoti automobilį, registruotą savo darbdavio vardu, tiek asmeninėms, tiek 
profesinėms reikmėms savo gyvenamojoje šalyje, jei automobilis daugiausia naudojamas už 
asmens gyvenamosios šalies ribų. Sujungtose bylose C-151/04, Claude Nadin, ir C-152/04, 
Jean-Pascal Durré, Teismas patvirtino savo sprendimą dėl darbuotojų, jį taip pat taikydamas 
įmonės akcininkams, direktoriams ir vadovams. 

Vis dėlto tokiomis aplinkybėmis kaip peticijos pateikėjos ES teismų praktika dėl atleidimo 
nuo mokesčių įmonės automobiliams, registruotiems kitoje valstybėje narėje, nebūtų taikoma 
visų pirma todėl, kad peticijos pateikėja nesinaudoja įmonės automobiliu, t. y. automobiliu, 
registruotu jos darbdavio vardu. 

Kadangi peticijos pateikėja naudojasi asmeniniu automobiliu, registruotu jos vardu, vienintelė 
jos padėčiai svarbi direktyva yra Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto 
priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių 
Bendrijos teritorijoje1.

Tarybos direktyvoje 83/182/EB asmeniui, gyvenančiam vienoje valstybėje narėje, suteikiama 
teisė laikinai naudotis savo automobiliu kitoje valstybėje narėje, kurioje jis negyvena. Toks 
trumpalaikis naudojimasis automobiliu vienoje valstybėje narėje neturėtų būti 
apmokestinamas, jeigu asmens, kuris naudojasi automobiliu, „įprasta gyvenamoji vieta“ yra 
kitoje valstybėje narėje.
Tarybos direktyvos 83/182/EB 7 straipsnyje pabrėžiama, kad, siekiant nustatyti įprastą 
gyvenamąją vietą, būtina atsižvelgti į asmens profesinius ir asmeninius ryšius su tam tikra 
vieta ir tų ryšių trukmę. Kai šie ryšiai susiję su skirtingomis valstybėmis narėmis, pagal 
direktyvą pirmenybė teikiama asmeniniams, o ne profesiniams ryšiams, jeigu asmuo 
reguliariai grįžta į asmeniniais ryšiais susijusią vietą. Nustatant asmens asmeninius ir 
profesinius ryšius, būtina atsižvelgti į visą susijusią informaciją, kaip antai visų pirma tikroji 
jo ir jo šeimos narių buvimo vieta, gyvenamosios vietos buvimas, veiklos vykdymo ir turto 
buvimo vieta. (Žr. Teismo sprendimo Paraskevas Louloudakis byloje C-262/99 51 ir 56 
punktus.) 

                                               
1 OL L 105, 1983 4 23, p  59.
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Be to, 9 straipsnio 3 dalyje Danijos Karalystei leidžiama bet kurį asmenį laikyti turinčiu 
įprastinę gyvenamąją vietą Danijoje, jei jis ten praleidžia metus arba 365 dienas per 24 
mėnesių laikotarpį. Tačiau jeigu laikoma, kad asmuo turi dvi gyvenamąsias vietas, įprastinė to 
asmens gyvenamoji vieta yra ta, kur gyvena jo sutuoktinis ir vaikai. Tokiais atvejais Danija 
privalo konsultuotis su kita susijusia valstybe nare, kad nuspręstų, kuri iš dviejų gyvenamųjų 
vietų turėtų būti naudojama apmokestinimo tikslais. 
Siekdamos nustatyti, ar įvykdytos visos laikino naudojimosi importuotu automobiliu taisyklių 
sąlygos, kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos, vadovaudamosi pagal ES 
teismų praktiką nustatytais kriterijais, kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti visą aktualią 
informaciją. Be to, nacionaliniai teismai turi atlikti bendrą duomenų, susijusių su ryšiais, 
vertinimą atsižvelgdami į visus jiems pateiktus parodymus (žr. Teismo sprendimo Paraskevas 
Louloudakis byloje C-262/99 57 punktą).

Jeigu valstybė narė nusprendžia, kad susijusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jos 
teritorijoje, tai atitinka ES teisę, kad valstybė narė taiko automobilio registracijos mokestį, 
neatsižvelgdama į tai, ar panašus registracijos mokestis jau buvo mokamas kitoje valstybėje 
narėje (šiuo klausimu žr. Teismo sprendimo Komisija prieš Daniją byloje C-138/04 13 
punktą). 
Dėl klausimo apie variklinių transporto priemonių didelių registracijos mokesčius, kurie 
taikomi pagal Danijos teisės aktus, Komisija nurodo Teismo sprendimą De Danske 
Bilimportører byloje C-383/01, kuriame Teismas konstatavo, kad šie mokesčiai nepažeidžia 
ES teisės.
Pagaliau remiantis Teismo praktika (Sprendimo Weigel byloje C-387/01 55 punktu ir
Sprendimo Lindfors byloje C-365/02 34 punktu), nors nustatytas registracijos mokestis gali 
turėti įtakos sprendimui pasinaudoti laisvo judėjimo teise, Sutartyje neužtikrinama, kad 
gyvenamosios vietos pakeitimas ES teritorijoje neturės įtakos mokesčių klausimui. Bet koks 
nepatogumas, kurį asmuo patiria dėl tokio gyvenamosios vietos pakeitimo, tik tada 
prieštarautų Sutarties nuostatoms, jeigu asmuo būtų mažiau palankioje padėtyje, palyginti su 
tais, kuriems jau taikomas toks mokestis; pavyzdžiui, didesnį mokestį moka darbuotojas 
migrantas negu tas, kuris jau yra įsikūręs valstybėje narėje. 
Išnagrinėjusi peticijos pateikėjos atvejo aplinkybes pagal ES teismų praktiką Komisija mano, 
kad jos atvejis neatskleidžia bendrosios administracinės praktikos ar šalies teisės aktų, 
susijusių su apmokestinimu automobilių registracijos mokesčiu taikant laikinojo įvežimo 
tvarką, kurie neatitiktų ES teisės.  
Danijos teisės aktai dėl kitoje valstybėje narėje registruoto automobilio konfiskavimo
Komisija žino, kad Danijos valdžios institucijos tikrai konfiskuoja kitose valstybėse narėse 
registruotus automobilius tais atvejais, kai turi pagrindą manyti, kad nesilaikoma naudojimosi 
laikinai importuotu automobiliu taisyklėse nustatytų sąlygų. Komisija rimtai vertina tokį 
konfiskavimą, nes teisė naudotis automobiliu yra svarbi siekiant iš tikrųjų pasinaudoti su 
laisvu asmenų judėjimu susijusiomis teisėmis. Be to, remiantis ES teismų praktika, tokia 
priemonė gali neatitikti siekiamo tikslo surinkti baudas ir mokesčius. (Žr. Teismo sprendimą 
Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką byloje C-156/04). Pasak Teismo, tokį 
tikslą galima pasiekti labiau ES teisę atitinkančiomis priemonės, pvz., nustatant užtikrinimo 
priemonę. 
Danijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad tokiais atvejais dabartiniuose Danijos 
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teisės aktuose nėra nustatyta ne tokių griežtų kaip konfiskavimas priemonių. Tačiau Danija 
yra įpareigota priimti reikiamus teisės aktų pakeitimus šiam klausimui išspręsti ir per šią 
parlamento sesiją bus pateiktas įstatymo projektas. 
Išvada

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

Kalbant apie Danijos teisės aktus dėl kitose valstybėse narėse registruotų automobilių 
konfiskavimo, Komisija tiki, kad Danija pakeis savo teisės aktus siekdama laikytis ES teisės. 
Komisija atidžiai stebės Danijos teisėkūros procesą dėl šio klausimo ir informuos peticijos 
pateikėją, kai įstatymas bus priimtas.“ 


