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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0562/2010, którą złożyła Agnieszka Sieczkowska (Polska) w sprawie 
zatrzymania przez duńskie władze jej zarejestrowanego w Polsce samochodu 
służbowego i związanych z tym utrudnień 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 jest przekonana, że działała w całkowitej 
zgodności z właściwymi przepisami UE dotyczącymi 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 w sprawach połączonych C-151/04 i C-152/04, postępowania karne przeciwko 
Claude’owi Nadinowi, Nadin-Lux S.A. i Jeanowi-Pascalowi Durrému (wniosek o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de police de Neufchâteau), które 
dotyczyły użytkowania samochodu służbowego w innym państwie członkowskim. Ponadto 
składająca petycję odnosi się do wyroku Trybunału w sprawie C-156/04, Komisja Wspólnot 
Europejskich przeciwko Republice Greckiej, w którym stwierdza się, że „Komisja uważa, że 
kary te (zatrzymanie), w połączeniu z praktyką greckich organów administracji w zakresie 
ustalania miejsca stałego pobytu oraz z nieuwzględnianiem ewentualnej dobrej wiary 
zainteresowanego, mają charakter nieproporcjonalny”. Dlatego składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia działań. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Uwagi Komisji

Składająca petycję złożyła do Komisji podobną skargę w sprawie zatrzymania jej samochodu 
i obowiązujących w Danii podatków rejestracyjnych od samochodów. 
Zwolnienie z podatku rejestracyjnego od samochodów osobowych
Na szczeblu Unii Europejskiej nie wprowadzono harmonizacji podatków związanych z 
samochodami osobowymi. Tylko nieliczne akty prawa UE ograniczają prawa państw 
członkowskich do nakładania takich podatków. Tym samym państwa członkowskie mają 
dużą swobodę w tym zakresie. Jednak podczas wykonywania swoich kompetencji państwa 
członkowskie muszą przestrzegać 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 udostępnionych 
pracownikowi zamieszkałemu w jednym państwie członkowskim przez pracodawcę mającego 
siedzibę w innym państwie członkowskim. To do tego orzecznictwa odnosi się składająca 
petycję. 
W sprawie C-464/02, Komisja przeciwko Danii, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
orzekł, że osoba, która jest zatrudniona w jednym państwie członkowskim, a mieszka w 
innym państwie członkowskim, może używać samochodu zarejestrowanego w imieniu 
swojego pracodawcy w innym państwie członkowskim do celów zarówno prywatnych, jak i 
służbowych w kraju zamieszkania tak długo, jak pojazd ten jest użytkowany głównie poza jej 
krajem zamieszkania. W połączonych sprawach C-151/04, Claude Nadin, i C-152/04, Jean-
Pascal Durré, Trybunał potwierdził swój wyrok dotyczący pracowników i poszerzył jego 
zakres o akcjonariuszy, dyrektorów i osoby zarządzające. 
Jednak w takich okolicznościach jak te dotyczące sprawy składającej petycję unijne 
orzecznictwo odnoszące się do zwolnienia z podatku samochodów służbowych 
zarejestrowanych w innym państwie członkowskim nie ma zastosowania, przede wszystkim 
dlatego, że składająca petycję nie korzystała z samochodu służbowego, czyli pojazdu 
zarejestrowanego w imieniu jej pracodawcy. 

Ponieważ składająca petycję korzysta z samochodu prywatnego zarejestrowanego w jej 
własnym imieniu, zastosowanie może tu mieć wyłącznie dyrektywa Rady 83/182/EWG w 
sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie dotyczących niektórych środków transportu 
czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego1. 
W dyrektywie Rady 83/182/EWG przewiduje się, że mieszkaniec jednego państwa 
członkowskiego może czasowo użytkować swój samochód w państwie członkowskim innym 
niż państwo członkowskie, w którym mieszka. Tego typu czasowe użytkowanie samochodu w 
państwie członkowskim nie powinno mieć żadnych konsekwencji podatkowych pod 
warunkiem, że osoba korzystająca z samochodu ma „zwykłe miejsce zamieszkania” w innym 
państwie członkowskim. 
W art. 7 dyrektywy Rady 83/182/EWG przewiduje się, że w celu ustalenia zwykłego miejsca 
                                               
1Dz. U. L 105 z 23.4.1983, s. 59.
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zamieszkania należy uwzględnić zarówno więzi zawodowe oraz osobiste danej osoby z 
danym miejscem, jak również czas ich trwania. W przypadku, gdy więzi te nie są właściwe 
dla jednego państwa członkowskiego, za zwykłe miejsce zamieszkania uważa się w świetle 
przedmiotowej dyrektywy takie miejsce, z którym dana osoba jest związana osobiście przy 
założeniu, że osoba ta regularnie tam powraca. Dokonując oceny więzi osobistych i 
zawodowych danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszystkie ważne okoliczności, takie jak 
przede wszystkim fizyczne przebywanie tej osoby i członków jej rodziny, posiadanie miejsca 
zamieszkania, miejsce działalności zawodowej oraz lokalizację interesów majątkowych. 
(Patrz wyrok Trybunału w sprawie C-262/99, Paraskevas Louloudakis, pkt od 51 do 56). 
Ponadto w art. 9 ust. 3 zezwala się Danii na uznanie każdej osoby z innego państwa 
członkowskiego za osobę posiadającą zwykłe miejsce zamieszkania w Danii, pod warunkiem 
że osoba ta przebywa tam przez rok lub 356 dni w okresie 24 miesięcy. Jednak w sytuacji, w 
której dana osoba posiada dwa miejsca pobytu, jako zwykłe miejsce zamieszkania tej osoby 
uważa się miejsce pobytu współmałżonka i dzieci. W podobnych przypadkach Dania 
zobowiązana jest zasięgać opinii innego zainteresowanego państwa członkowskiego dla
podjęcia decyzji, które z dwóch miejsc zamieszkania należy stosować do celów podatkowych. 

Przy ustalaniu, czy warunki użytkowania samochodu zgodnie z procedurami odprawy 
czasowej zostały spełnione, to w gestii właściwych władz państw członkowskich leży ocena i 
rozważenie wszystkich istotnych okoliczności, które są charakterystyczne dla danej sprawy w 
świetle kryteriów określonych w orzecznictwie UE. Sądy krajowe muszą ponadto 
przeprowadzić całościową ocenę danych dotyczących więzi odnoszących się do wszelkich 
przedstawionych w związku z tym dowodów (patrz wyrok Trybunału w sprawie C-262/99, 
Paraskevas Louloudakis, pkt 57).
Jeżeli państwo członkowskie ustali, że zwykłe miejsce zamieszkania danej osoby znajduje się 
na jego terytorium, to zgodne z prawem UE jest nałożenie przez to państwo członkowskie 
podatku od rejestracji samochodu, niezależnie od tego, czy podobny podatek został już 
opłacony w innym państwie członkowskim (w tym celu patrz wyrok Trybunału w sprawie C-
138/04, Komisja przeciwko Danii, pkt 13).

Jeśli chodzi natomiast o kwestię wysokich opłat nakładanych zgodnie z ustawodawstwem 
duńskim dotyczącym podatku rejestracyjnego od pojazdów silnikowych, 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.

Wreszcie z orzecznictwa Trybunału (wyroki w sprawach C-387/01, Weigel, pkt 55, oraz C-
365/02, Lindfors, pkt 34) wynika, że podczas gdy podatek rejestracyjny może mieć 
negatywny wpływ na decyzję dotyczącą korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania 
się, Traktat nie gwarantuje, że zmiana miejsca zamieszkania w obrębie Unii będzie neutralna 
w kontekście opodatkowania. Wszelkie niedogodności, jakich dana osoba doświadcza w 
wyniku zmiany miejsca zamieszkania, byłyby sprzeczne z postanowieniami Traktatu tylko 
wówczas, gdyby osoba ta znalazła się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z tymi, którzy 
już takiemu opodatkowaniu podlegają; np. gdy kwota podatku jest wyższa w przypadku 
pracownika migrującego niż osoby, która posiada już miejsce zamieszkania w tymże państwie 
członkowskim. 

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 na mocy procedur 
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odprawy czasowej podatku rejestracyjnego, który nie jest zgodny z prawem UE.
Ustawodawstwo duńskie dotyczące zatrzymywania samochodów zarejestrowanych w innym 
państwie członkowskim
Komisja jest świadoma, że władze duńskie faktycznie zatrzymują samochody zarejestrowane 
w innych państwach członkowskich w sytuacjach, w których mają powody, aby 
przypuszczać, że warunki użytkowania samochodu określone w procedurach odprawy 
czasowej nie zostały spełnione. Komisja poważnie traktuje przypadki zatrzymania, ponieważ 
prawo do użytkowania samochodu jest istotne z punktu widzenia faktycznego korzystania z 
praw wynikających ze swobodnego przepływu osób. Z orzecznictwa UE wynika ponadto, że 
tego typu środek może być niewspółmierny do zamierzonego celu, którym jest pobranie opłat 
i mandatów. (Patrz wyrok Trybunału w sprawie C-156/04, Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Greckiej). Zgodnie z orzecznictwem Trybunału cel ten może zostać 
osiągnięty za pomocą środków bardziej zbliżonych do prawodawstwa unijnego, na przykład 
poprzez zapewnienie zabezpieczenia. 

Władze duńskie poinformowały następnie Komisję, że w takich przypadkach ustawodawstwo 
duńskie nie przewiduje mniej radykalnych środków niż zatrzymanie. Niemniej jednak władze 
duńskie są zaangażowane we wprowadzanie niezbędnych zmian mających na celu 
zapewnienie, że ustawodawstwo duńskie odnosi się do przedmiotowej sprawy; projekt ustawy 
ma zostać przedstawiony podczas następnej sesji parlamentarnej. 
Wniosek

Jeżeli chodzi o ciążący na składającej petycję obowiązek zapłaty duńskiego podatku 
rejestracyjnego od jej samochodu prywatnego, to sądy krajowe oceniają i rozważają 
wszystkie istotne czynniki, które są charakterystyczne dla jej sprawy w świetle kryteriów 
określonych w orzecznictwie UE, i w związku z tym również decydują, czy samochód 
składającej petycję, który został zarejestrowany w Polsce, może zostać zwolniony z podatku 
rejestracyjnego w Danii na mocy procedur odprawy czasowej. 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.
Komisja jest przekonana, że Dania zmieni ustawodawstwo dotyczące zatrzymywania 
samochodów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, tak aby zapewnić zgodność 
z prawem UE. Komisja będzie dokładnie śledzić proces stanowienia prawa duńskiego w tej 
dziedzinie oraz poinformuje składającą petycję o przyjęciu ustawodawstwa.


