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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0562/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Agnieszka 
Sieczkowska, par viņas Polijā reģistrētās automašīnas konfiskāciju, ko veica 
Dānijas varas iestādes, un ar to saistītajiem šķēršļiem attiecībā uz darba ņēmēju 
brīvu pārvietošanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka Dānijas varas iestādes konfiscēja viņas Polijā 
reģistrēto automašīnu, ko viņa izmanto darba vajadzībām, un viņu prasību samaksāt 
pārmērīgu reģistrācijas nodevu un sodu. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņa ir 
rīkojusies, pilnībā ievērojot piemērojamos ES noteikumus par transportlīdzekļu reģistrāciju un 
aplikšanu ar nodokļiem, un šai saistībā viņa norāda uz Eiropas Kopienu tiesas spriedumu lietā 
C-464/02, Eiropas Kopienu Komisija / Dānijas Karaliste, un Tiesas spriedumu apvienotajās 
lietās C-151/04 un C-152/04, kriminālprocesu pret Claude Nadin, Nadin-Lux SA un Jean-
Pascal Durré (atsauce uz Tribunal de police de Neufchâteau iepriekšēju nolēmumu), kas visi 
attiecās uz uzņēmumam piederošas automašīnas, kas reģistrēta citā valstī, izmantošanu. 
Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda uz Tiesas spriedumu lietā C-156/04, Eiropas Kopienu 
Komisija / Grieķijas Republika, kurā atzīts, ka Komisija uzskata, ka šie sodi (konfiskācija), 
kopā ar Grieķijas administratīvo varas iestāžu praksi attiecībā uz pastāvīgās dzīvesvietas 
noteikšanu un attiecīgās personas iespējamās labticības neņemšanu vērā, ir nesamērīgi. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 1. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī
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Komisijas novērojumi

Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi līdzīgu sūdzību Komisijai attiecībā uz konfiskāciju un 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļiem Dānijā.

Vieglo automašīnu atbrīvošana no reģistrācijas nodokļa
Vieglo automašīnu nodokļu jomā patlaban nav ES līmenī saskaņotu noteikumu. Tikai ļoti 
nedaudzi ES tiesību akti ierobežo dalībvalstu tiesības piemērot šādus nodokļus, tādēļ 
dalībvalstīm šajos jautājumos ir plaša rīcības brīvība. Tomēr, īstenojot šo kompetenci, 
dalībvalstīm ir jāievēro Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktie pamatprincipi. Šajā 
sakarībā Eiropas Savienības Kopienu tiesas prakse ir noteikusi un ierobežojusi dalībvalstu 
pilnvaras attiecībā uz uzņēmumu automašīnu, kurus vienā dalībvalstī reģistrēts uzņēmums 
nodevis citā dalībvalstī dzīvojoša darbinieka rīcībā, aplikšanu ar nodokļiem. Tā ir tiesu 
prakse, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzēja.
Lietā C-464/02, Komisija/Dānija, Eiropas Kopienu tiesa nosprieda, ka persona, kas ir 
nodarbināta vienā dalībvalstī, bet dzīvo citā, drīkst izmantot transportlīdzekli, kas citā 
dalībvalstī reģistrēts uz tās darba devēja vārda gan privātiem, gan profesionāliem mērķiem
savā dzīvesvietas valstī, kamēr šis transportlīdzeklis galvenokārt tiek izmantots ārpus tās 
dzīvesvietas valsts. Apvienotajās lietās C-151/04, Claude Nadin, un C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, Tiesa apstiprināja savu lēmumu attiecībā uz darba ņēmējiem, attiecinot to arī uz 
uzņēmuma akcionāriem, direktoriem un vadītājiem.

Taču lūgumraksta iesniedzējas gadījumā ES tiesu prakse attiecībā uz citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmuma automašīnu atbrīvošanu no nodokļiem nav piemērojama galvenokārt tādēļ, ka 
lūgumraksta iesniedzēja neizmanto uzņēmuma automašīnu, t. i., automašīnu, kura reģistrēta 
uz viņas darba devēja vārda.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja izmanto privātu automašīnu, kas reģistrēta uz viņas pašas 
vārda, vienīgā direktīva, kas varētu attiekties uz viņas situāciju, ir Padomes 
Direktīva 83/182/EK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu 
pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā1.

Padomes Direktīva 83/182/EK nosaka, ka vienas dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs drīkst 
savu transportlīdzekli uz laiku izmantot citā dalībvalstī, kas nav viņa pastāvīgās dzīvesvietas 
dalībvalsts. Šādu pagaidu izmantošanu vienā dalībvalstī nedrīkst aplikt ar nodokļiem, ar 
noteikumu, ka automašīnu izmantojošās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī. 

Attiecībā uz pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu Direktīvas 83/182/EK 7. pantā ir noteikts, ka 
vērā ir jāņem gan personas profesionālās, gan privātās saistības ar attiecīgo vietu, kā arī šo 
saistību ilgums. Gadījumā, ja šīs saistības ir dažādās dalībvalstīs, Direktīvā par prioritārām 
tiek uzskatītas privātās, nevis profesionālās saistības, ar noteikumu, ka persona vietā, ar kuru 
to saista privātās saistības, atgriežas regulāri. Novērtējot personas privātās un profesionālās 
saistības, jāņem vērā visi attiecīgie fakti, jo īpaši personas un tās ģimenes locekļu faktiskā 
klātbūtne, mājokļa pieejamība, uzņēmējdarbības veikšanas vieta un vieta, kur atrodas 
personas īpašumi. (Sk. Tiesas spriedumu lietā C-262/99, Paraskevas Louloudakis, 51.–
56. punktu.)
Turklāt 9. panta 3. punkts nosaka, ka Dānijai ir atļauts uzskatīt, ka jebkuras personas, kura 

                                               
1 OV L 105, 23.4.1983., 59. lpp.
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nāk no citas dalībvalsts, pastāvīgā dzīvesvieta ir Dānijā, ja šī persona tur dzīvo gadu vai 
365 dienas 24 mēnešu laikā. Tomēr, ja tiek uzskatīts, ka personai ir divas dzīvesvietas, šīs 
personas pastāvīgā dzīvesvieta ir tur, kur dzīvo personas laulātais un bērni. Līdzīgos 
gadījumos Dānijai ir jāapspriežas ar otru ieinteresēto dalībvalsti, lai noteiktu, kuru no 
dzīvesvietām ņemt vērā nodokļu uzlikšanai. 
Izvērtējot, vai ir ievēroti nosacījumi attiecībā uz tādas automašīnas izmantošanu, kas ievesta 
uz laiku, dalībvalstu kompetento varas iestāžu uzdevums ir izvērtēt un izsvērt visus attiecīgos 
faktus, kas attiecas uz katru konkrēto gadījumu, ņemot vērā kritērijus, kas izriet no ES tiesu 
prakses. Turklāt valstu tiesām, ņemot vērā visus tām iesniegtos pierādījumus, ir jāveic datu, 
kas attiecas uz saistībām, vispārējs novērtējums (sk. Tiesas spriedumu lietā C-262/99, 
Paraskevas Louloudakis, 57. punktu).
Tas, ka dalībvalsts, konstatējot, ka attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta atrodas tās 
teritorijā, prasa maksāt transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli, neskatoties uz to, vai šāds 
reģistrācijas nodoklis jau ir samaksāts citā dalībvalstī, atbilst ES tiesību aktu noteikumiem 
(šajā sakarībā sk. Tiesas spriedumu lietā C-138/04, Komisija/Dānija, 13. punktu).
Attiecībā uz jautājumu par Dānijas tiesību aktos par transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli 
noteiktajām augstajām likmēm Komisija norāda uz Tiesas spriedumu lietā C-383/01, De 
Danske Bilimportører, kurā Tiesa atzina, ka šīs likmes nav pretrunā ES tiesību aktiem.

Visbeidzot, no Tiesas prakses (spriedumi lietā C-387/01, Weigel, 55. punkts un lietā C-
365/02, Lindfors, 34. punkts) izriet, ka, lai gan reģistrācijas nodoklis var negatīvi ietekmēt 
iespējas pieņemt lēmumu par brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu, Līgums nekādi 
negarantē, ka dzīvesvietas pārcelšana Savienības teritorijā būs neitrāla attiecībā uz nodokļiem. 
Jebkuri neizdevīgi nosacījumi, ar ko personai nākas saskarties šādas pārcelšanas dēļ, būtu 
pretrunā Līguma nosacījumiem tikai tad, ja šai personai tiktu radīta mazāk labvēlīga situācija 
nekā tiem, kam jau iepriekš šāds nodoklis ir ticis piemērots; piemēram, nodokļa apmērs 
migrējošam darba ņēmējam ir lielāks nekā personai, kas jau iekārtojusies attiecīgajā 
dalībvalstī.
Izanalizējusi lūgumraksta iesniedzējas lietas apstākļus, ņemot vērā ES tiesu praksi, Komisija 
uzskata, ka viņas lieta šķietami neliecina par vispārēju administratīvu praksi vai to, ka valsts 
tiesību akti attiecībā uz uzņēmuma automašīnu, kas valstī ievesta uz laiku, aplikšanu ar 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli neatbilstu ES tiesību aktiem.
Dānijas tiesību akti par citās dalībvalstīs reģistrētu automašīnu konfiscēšanu
Komisija ir informēta, ka Dānijas varas iestādes situācijās, kad tām ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka nav ievēroti nosacījumi attiecībā uz tādu automašīnu izmantošanu, kas ievestas uz 
laiku, patiesi konfiscē citās dalībvalstīs reģistrētas automašīnas. Komisija šādu konfiscēšanu 
uztver ļoti nopietni, jo tiesības izmantot automašīnu ir svarīgas, lai faktiski varētu īstenot 
personu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Turklāt no ES tiesu prakses izriet, ka šāds pasākums 
var būt nesamērīgs attiecībā uz sasniedzamo mērķi, proti, soda naudu un maksājumu 
iekasēšanu. (Sk. Tiesas spriedumu lietā C-156/04, Eiropas Kopienu Komisija / Grieķijas 
Republika). Šādu mērķi saskaņā ar Tiesas atzīto varētu sasniegt, izmantojot citus līdzekļus, 
kas ir daudz saderīgāki ar ES tiesību aktiem, piemēram, sniedzot nodrošinājumu.
Dānijas varas iestādes informēja Komisiju, ka Dānijas tiesību aktos attiecībā uz šādiem 
gadījumiem patlaban nav paredzēti mazāk radikāli pasākumi par konfiscēšanu. Tomēr Dānija 
ir apņēmusies veikt nepieciešamos labojumus, lai tiesību aktos risinātu šo problēmu, un 
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likumprojekts tiks iesniegts pašreizējās Parlamenta sesijas laikā. 
Secinājums

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas pienākumu samaksāt Dānijas reģistrācijas nodokli par 
viņas privāto automašīnu valsts tiesām ir jāizvērtē un jāizsver visi attiecīgie fakti, kas raksturo 
viņas lietu, ņemot vērā no ES tiesu prakses izrietošos kritērijus, un tādā veidā jānosaka, vai 
viņas Polijā reģistrēto automašīnu, kas valstī ievesta uz laiku, var atbrīvot no Dānijas 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļa. Komisija norāda, ka jautājums par viņas nodokļu 
saistībām joprojām tiek izskatīts valsts tiesās, un Komisija cer, ka tās pareizi piemēros ES 
tiesību aktus. Tādēļ Komisija neveiks turpmākus pasākumus šajā konkrētajā jomā.
Attiecībā uz Dānijas tiesību aktiem par citās dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu 
konfiscēšanu Komisija ir pārliecināta, ka Dānijas grozīs savus tiesību aktus, lai tie atbilstu ES 
tiesību aktu noteikumiem. Komisija sekos līdzi Dānijas likumdošanas procesam šajā jomā un, 
kad tiesību akti būs pieņemti, informēs lūgumraksta iesniedzēju.


