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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0562/2010, ingediend door Agnieszka Sieczkowska (Poolse 
nationaliteit), over de inbeslagneming door de Deense overheden van haar in 
Polen ingeschreven bedrijfsauto en de daarmee verbonden obstakels voor het vrije 
verkeer van arbeidskrachten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat de Deense overheden haar in Polen ingeschreven auto, die 
zij voor haar werk gebruikt, in beslag hebben genomen en de betaling van een exorbitant hoge 
heffing op de inschrijving van deze auto alsmede een boete eisen. Indienster is van mening 
dat zij in de desbetreffende zaak heeft gehandeld in volledige overeenstemming met de 
vigerende EU-bepalingen inzake de inschrijving van en belastingheffing voor 
motorvoertuigen, en zij verwijst in dit verband naar het arrest van het Hof van Justitie in zaak 
C-464/02, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Denemarken, en het 
arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-151/04 en C-152/04, de strafzaken 
tegen Claude Nadin, Nadin-Lux SA en Jean-Pascal Durré (verzoeken om een prejudiciële 
beslissing van het Tribunal de police de Neufchâteau), die alle het gebruik van een in een 
andere lidstaat ingeschreven bedrijfsauto betroffen. Indienster verwijst verder naar het arrest 
van het Hof in zaak C-156/04, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense 
Republiek, waarin wordt gesteld dat “de Commissie van mening is dat deze sancties 
(inbeslagneming), in combinatie met de praktijk van de Griekse overheid om de gewone 
verblijfplaats te bepalen en de veronachtzaming van de mogelijkheid dat de betrokkene 
eventueel te goeder trouw heeft gehandeld, onevenredig zijn”. Indienster verzoekt daarom het 
Europees Parlement om ingrijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).



PE454.618v01-00 2/4 CM\851842NL.doc

NL

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Commentaar van de Commissie

Indienster heeft een vergelijkbare klacht ingediend bij de Commissie over inbeslagneming en 
registratiebelasting op auto’s in Denemarken.

Vrijstelling van registratiebelasting op personenauto’s
Er bestaat op EU-niveau geen harmonisatie op het gebied van belastingen op personenauto’s. 
De rechten van de lidstaten om dergelijke belastingen op te leggen worden maar bij zeer 
weinig EU-wetsbesluiten beperkt. Derhalve beschikken de lidstaten op dit gebied over een 
grote discretionaire bevoegdheid. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid moeten lidstaten 
echter wel de grondbeginselen eerbiedigen die zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. De bevoegdheden van de lidstaten inzake de belastingheffing 
op auto’s van de zaak die door een in een lidstaat gevestigde werkgever ter beschikking 
worden gesteld van een werknemer die woonachtig is in andere lidstaat zijn nader 
gedefinieerd – en beperkt – in het kader van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Indienster verwijst naar deze rechtspraak.

In zaak C-464/02, Commissie/Denemarken, heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld 
dat iemand die in de ene lidstaat werkzaam is, maar in een andere lidstaat woont, een voertuig 
dat op naam van de werkgever staat binnen zijn land van verblijf mag gebruiken voor privé-
en beroepsmatige doeleinden, zolang dit voertuig voornamelijk buiten zijn land van verblijf 
wordt gebruikt. In de gevoegde zaken C-151/04, Claude Nadin, en C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, bevestigde het Hof zijn uitspraak betreffende werknemers en breidde deze uit tot 
aandeelhouders, directeuren en managers.
Echter, in omstandigheden als die in het geval van indienster, zou de rechtspraak  van het Hof 
inzake belastingvrijstelling voor auto's van de zaak die in een andere lidstaat staan 
geregistreerd niet van toepassing zijn, hoofdzakelijk omdat indienster geen auto van de zaak 
gebruikt, dat wil zeggen een auto die op naam van haar werkgever staat geregistreerd.
Aangezien indienster een privéauto gebruikt die op haar eigen naam staat geregistreerd kan 
enkel Richtlijn 83/182/EG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke 
invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap relevant zijn voor haar situatie.

Richtlijn 83/182/EG van de Raad voorziet in de mogelijkheid voor een inwoner van een 
bepaalde lidstaat om zijn of haar auto tijdelijk te gebruiken in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waarvan hij ingezetene is. Een dergelijk tijdelijk gebruik in een lidstaat hoeft geen 
fiscale gevolgen te hebben, mits de persoon die de auto gebruikt "zijn gewone verblijfplaats" 
in een andere lidstaat heeft.
Artikel 7 van Richtlijn 83/182/EG van de Raad bepaalt dat om de gewone verblijfplaats vast 
te stellen zowel de persoonlijke als de beroepsmatige bindingen aan een bepaalde plaats, 
evenals de duur van die bindingen, in aanmerking moeten worden genomen. Wanneer die 
bindingen niet in één enkele lidstaat geconcentreerd zijn, geeft de richtlijn voorrang aan 
persoonlijke bindingen boven beroepsmatige bindingen, mits die persoon op geregelde tijden 
terugkeert naar de plaats van zijn persoonlijke bindingen. Bij het beoordelen van de 
persoonlijke en beroepsmatige bindingen van de persoon moeten alle relevante feiten in 
aanmerking worden genomen, zoals, in het bijzonder, zijn fysieke aanwezigheid en die van 
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zijn gezinsleden, het ter beschikking hebben van woonruimte, de plaats van uitoefening van 
beroepsbezigheden en de plaats waar zijn vermogensrechtelijke belangen zijn gelegen. (Zie 
het arrest van het Hof in zaak C-262/99, Paraskevas Louloudakis, punten 51 tot en met 56).
Voorts is Denemarken krachtens artikel 9, lid 3, gemachtigd om iedereen uit een andere 
lidstaat te beschouwen als iemand met zijn gewone verblijfplaats in Denemarken als hij er in 
een tijdvak van 24 maanden gedurende één jaar of 365 dagen verblijft. Echter, als iemand 
wordt geacht twee verblijfplaatsen te hebben, bevindt de normale verblijfplaats van deze 
persoon zich op de plaats waar zijn echtgenote en zijn kinderen verblijven. In soortgelijke 
gevallen moet Denemarken met de andere betrokken lidstaat overleggen om te bepalen welke 
van de twee verblijfplaatsen voor de belasting moet worden gekozen.

Bij het beoordelen of aan de voorwaarden voor het gebruik van auto's in het kader van de 
regeling voor tijdelijke invoer is voldaan, is het aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
om alle relevante feiten die elk geval kenmerken te beoordelen en te wegen in het licht van de 
criteria die voortvloeien uit de rechtspraak van de EU. Bovendien moet de nationale rechter 
een algehele beoordeling maken van de gegevens betreffende de binding, aan de hand van het 
geheel van bewijselementen die hem zijn overgelegd. Zie het arrest van het Hof in zaak C-
262/99, Paraskevas Louloudakis, punt 57)
Indien een lidstaat bepaalt dat de gewone verblijfplaats van de betrokken persoon zich op zijn 
grondgebied bevindt, is het in overeenstemming met het EU-recht dat de lidstaat de betaling 
van een autoregistratiebelasting verlangt, ongeacht of in een andere lidstaat reeds een 
vergelijkbare autoregistratiebelasting is betaald (zie hiervoor het arrest van het Hof in zaak C-
138/04, Commissie / Denemarken, punt 13).

Verder verwijst de Commissie, ten aanzien van de hoge tarieven die onder de Deense 
wetgeving worden geheven voor de registratiebelasting op motorvoertuigen, naar het arrest 
van het Hof in zaak C-383/01, De Danske Bilimportører, waarin het Hof oordeelde dat deze 
tarieven niet in strijd zijn met het EU-recht.

Tot slot volgt uit de rechtspraak van het Hof (arresten in de zaken C-387/01, Weigel, punt 55, 
en C-365/02, Lindfors, punt 34) dat hoewel een registratiebelasting een negatieve invloed kan 
hebben op het besluit om het recht van vrij verkeer uit te oefenen, het Verdrag niet de garantie 
biedt dat een overbrenging van de verblijfplaats binnen de Unie fiscaal neutraal zal zijn. Enig 
nadeel dat een persoon als gevolg van een dergelijke overbrenging kan ondervinden is alleen 
in strijd met de bepalingen van het Verdrag als de betrokken persoon in het nadeel zou zijn 
ten opzichte van de personen die al onderworpen zijn aan een dergelijke belasting, 
bijvoorbeeld als het bedrag van de belasting hoger is voor de migrerende werknemer dan voor 
iemand die al in de lidstaat verblijft.
Na de omstandigheden van de zaak van indienster te hebben geanalyseerd aan de hand van de 
rechtspraak van de Europese Unie, is de Commissie van mening dat er in haar zaak geen 
sprake is van een algemene administratieve praktijk of van binnenlandse wetgeving inzake de 
heffing van autoregistratiebelasting krachtens de regelingen voor tijdelijke invoer die niet in 
overeenstemming is met het Unierecht.

De Deense wetgeving inzake het in beslag nemen van voertuigen die in een andere lidstaat 
geregistreerd staan
De Commissie is zich ervan bewust dat de Deense autoriteiten beslag leggen op auto’s die in 
een andere lidstaat staan geregistreerd wanneer de autoriteiten reden hebben om aan te nemen 
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dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van de auto in het kader van de 
regeling voor tijdelijke invoer. De Commissie neemt dergelijke inbeslagnemingen serieus, 
aangezien het recht om een auto te gebruiken belangrijk is om de rechten met betrekking tot 
het vrij verkeer van personen in de praktijk uit te oefenen. Bovendien volgt uit de rechtspraak 
van de EU dat een dergelijke maatregel onevenredig kan zijn ten opzichte van het 
nagestreefde doel, het innen van boetes en heffingen. (Zie het arrest van het Hof in zaak 
C-156/04, Commissie van de Europese Gemeenschappen / Helleense Republiek). Die 
doelstelling kan, volgens het Hof, worden verwezenlijkt door middelen die meer consistent 
zijn met het EU-recht, bijvoorbeeld door het stellen van een zekerheid.
De Deense autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat de Deense wetgeving op dit 
moment niet voorziet in minder radicale maatregelen dan het in beslag nemen van dergelijke 
auto’s. Denemarken heeft zich echter gecommitteerd aan het doorvoeren van de nodige 
wijzigingen om ervoor te zorgen dat deze kwestie in de Deense wetgeving is geregeld. 
Tijdens de huidige zittingsperiode van het Deense parlement moet een wet worden ingevoerd.

Conclusie
Met betrekking tot de verplichting van indienster om Deense registratiebelasting te betalen 
over haar privéauto is het aan de nationale rechter om alle relevante feiten omtrent haar zaak 
te beoordelen en af te wegen, in het licht van de criteria die voortvloeien uit de rechtspraak 
van de Unie, en zo te beslissen of haar in Polen geregistreerde auto in Denemarken kan 
worden vrijgesteld van registratiebelasting krachtens de regeling voor tijdelijke invoer. De 
Commissie merkt op dat de kwestie van haar verplichting om belasting te betalen nog 
aanhangig is bij de nationale rechters, en de Commissie vertrouwt erop dat zij het EU-recht 
correct zullen toepassen. De Commissie zal op dit specifieke gebied dan ook geen verdere 
actie ondernemen.

De Commissie vertrouwt erop Denemarken haar wetgeving inzake het beslag leggen op 
auto’s die in een andere lidstaat staan geregistreerd, zal wijzigen, zodat deze in 
overeenstemming zal zijn met het EU-recht. De Commissie zal het Deense wetgevingsproces 
op dit gebied nauwlettend volgen en indienster op de hoogte stellen wanneer de wetgeving is 
aangenomen.


