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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0562/2010, adresată de Agnieszka Sieczkowska, de cetățenie 
poloneză, privind confiscarea de către autoritățile daneze a mașinii sale de 
serviciu înmatriculate în Polonia și consecințele rezultate în ceea ce privește 
libera circulație a lucrătorilor

1. Rezumatul petiției

Petiționara contestă confiscarea de către autoritățile daneze a mașinii sale înmatriculate în 
Polonia pe care aceasta o folosește ca mașină de serviciu și solicitarea acestora de a plăti o 
taxă exagerată de înmatriculare, precum și o amendă. Petiționara consideră că a acționat pe 
deplin în conformitate cu dispozițiile legislației UE privind înmatricularea și impozitarea 
autovehiculelor și face referire, în acest context, la Hotărârea Curții de Justiție pronunțată în 
cauza C-464/02, Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Danemarcei și la 
Hotărârea Curții pronunțată în cauzele conexate C-151/04 și C-152/04, Procese penale 
împotriva Claude Nadin, Nadin-Lux SA și Jean-Pascal Durré (cereri având ca obiect 
pronunțarea unei hotărâri preliminare formulate de Tribunal de police din Neufchâteau), care 
priveau chestiunea utilizării unei mașini de serviciu înmatriculate într-un alt stat membru. 
Petiționara face, de asemenea, referire la Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-156/04, 
Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Elene, în care se statuează că „Comisia 
consideră că aceste sancțiuni (confiscare), coroborate cu practica autorităților administrative 
elene referitoare la stabilirea locului reședinței obișnuite și neluarea în considerare a 
eventualei bunei-credințe a persoanei în cauză, sunt disproporționate”. Prin urmare, 
petiționarul solicită Parlamentului European să intervină. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Observațiile Comisiei

Petiționara a mai sesizat Comisia cu o plângere similară privind confiscarea automobilului și 
taxele de înmatriculare a autovehiculelor în Danemarca. 
Scutirea de la plata taxei de înmatriculare impusă autoturismelor
Taxa de înmatriculare a autoturismelor nu este armonizată la nivelul UE. Foarte puține acte 
legislative comunitare limitează drepturile statelor membre de a aplica astfel de taxe, de 
aceea, statele membre dispun de o mare marjă de apreciere în aceste chestiuni. În schimb, 
atunci când își exercită această competență, statele membre trebuie să respecte principiile de 
bază prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această privință, 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a definit - și a limitat – prerogativele 
statelor membre în ceea ce privește impozitarea mașinilor de serviciu puse la dispoziția unui 
angajat cu domiciliul într-un stat membru de către un angajator stabilit într-un alt stat 
membru. Petiționara face referire tocmai la această jurisprudență. 
În cauza C-464/02, Comisia/Danemarca, Curtea Europeană de Justiție a statuat că o persoană 
care este angajată într-un stat membru, dar își are reședința într-un alt stat membru, poate să 
utilizeze un vehicul înmatriculat pe numele angajatorului său într-un alt stat membru, atât în 
scopuri personale, cât și profesionale, pe teritoriul țării sale de reședință, atât timp cât 
autovehiculul este utilizat cu precădere în afara țării de reședință. În cauzele conexate C-
151/04, Claude Nadin, și C-152/04, Jean-Pascal Durré, Curtea a confirmat hotărârea acesteia 
în ceea ce privește angajații, extinzându-i aplicabilitatea pentru a include acționarii, directorii 
și administratorii unei societăți. 
Totuși, în situații precum cele prezente în cazul petiționarei, jurisprudența UE privind scutirea 
de la plata taxei pentru autovehiculele de serviciu înmatriculate într-un alt stat membru nu se 
aplică, în primul rând deoarece petiționara nu utilizează o mașină de serviciu, adică un 
autovehicul înmatriculat pe numele angajatorului acesteia. 
Din moment ce petiționara utilizează un autoturism personal înmatriculat pe numele său, 
singura directivă relevantă pentru situația sa este Directiva 83/182/CE a Consiliului privind 
scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate 
temporar dintr-un stat membru în altul1. 
Directiva 83/182/CE a Consiliului prevede că o persoană care are domiciliul într-un stat 
membru își poate utiliza temporar automobilul într-un alt stat membru decât cel în care își are 
reședința. Această utilizare temporară într-un stat membru nu ar trebui să antreneze consecințe 
fiscale, cu condiția ca persoana care utilizează autovehiculul să își aibă „domiciliul stabil” 
într-un alt stat membru. 

În scopul stabilirii domiciliului stabil, articolul 7 din Directiva 83/182/CE a Consiliului 
precizează că trebuie să se ia în considerare atât legăturile profesionale și personale ale 
persoanei interesate într-un anumit loc, cât și durata acestora. Atunci când aceste legături nu 
sunt concentrate într-un singur stat membru, directiva acordă întâietate legăturilor personale 
în dauna celor profesionale, cu condiția ca acea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. 
În cadrul aprecierii legăturilor personale și profesionale ale interesatului, toate elementele de 
                                               
1 JO L 105, 23.4.1983, p. 59.
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fapt pertinente trebuie luate în considerare, de exemplu, în special, prezența sa fizică, precum 
și a membrilor de familie ai acestuia, existența unei locuințe la dispoziția sa, locul de 
exercitare a activităților profesionale și cel de situare a intereselor sale patrimoniale. (A se 
vedea hotărârea Curții în cauza C-262/99, Paraskevas Louloudakis, punctele 51 - 56). 

De asemenea, articolul 9 alineatul (3) autorizează Danemarca să considere orice persoană 
dintr-un alt stat membru ca având domiciliul stabil în Danemarca dacă trăiește acolo timp de 
un an sau timp de 365 de zile într-o perioadă de 24 de luni. Totuși, în cazul în care o persoană 
este considerată ca având două domicilii, domiciliul stabil al acelei persoane se consideră 
acela unde se află soția și copiii săi. În cazuri similare, Danemarca este obligată să se consulte 
cu celelalte state membre în cauză pentru a decide care dintre cele două domicilii ar trebui 
folosit pentru impozitare. 
Atunci când se analizează dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare a unui autovehicul în 
regim de import temporar, este de competența autorităților responsabile să aprecieze și să 
evalueze, în raport cu criteriile desprinse din jurisprudența UE, toate elementele de fapt 
pertinente care caracterizează fiecare caz. Mai mult, instanțele naționale trebuie să realizeze o 
evaluare globală a datelor referitoare la legăturile persoanei, ținând seama de toate dovezile 
prezentate acestora (a se vedea hotărârea Curții în cauza C-262/99, Paraskevas Louloudakis, 
punctul 57).

În cazul în care un stat membru stabilește că domiciliul stabil al persoanei în cauză se află pe 
teritoriul său, acesta poate, în conformitate cu dreptul UE, să perceapă o taxă de înmatriculare 
auto, indiferent dacă a fost plătită deja într-un alt stat membru o taxă de înmatriculare similară 
(a se vedea în acest sens hotărârea Curții în cauza C-138/04, Comisia/Danemarca, punctul 
13). 
În ceea ce privește chestiunea sumelor ridicate percepute în temeiul legislației daneze privind 
înmatricularea autovehiculelor, Comisia face referire la hotărârea Curții în cauza C-383/01, 
De Danske Bilimportører, în care Curtea a statuat că sumele respective nu încalcă dreptul UE.

În fine, reiese din jurisprudența Curții (hotărârile pronunțate în cauzele C-387/01, Weigel, 
punctul 55, și C-365/02, Lindfors, punctul 34) că, deși o taxă de înmatriculare ar putea avea 
un efect negativ asupra deciziei de a exercita dreptul la liberă circulație, Tratatul nu 
garantează că transferul de domiciliu în interiorul Uniunii este neutru în ceea ce privește 
aplicarea taxei. Orice dezavantaj care rezultă pentru o persoană ca urmare a unui asemenea 
transfer ar fi contrar prevederilor Tratatului numai în cazul în care aceasta ar fi dezavantajată 
comparativ cu persoanele care fac deja obiectul unei astfel de taxe; de exemplu, cuantumul 
taxei este mai ridicat pentru lucrătorul migrant decât pentru o persoană care este deja stabilită 
în statul membru. 
După ce a analizat circumstanțele cazului petiționarei în lumina jurisprudenței UE, Comisia 
consideră că dosarul acesteia pare să demonstreze că nu există o practică administrativă 
generală sau o legislație internă în legătură cu perceperea taxei de înmatriculare a 
autovehiculelor care să contravină dreptului UE. 
Legislația daneză privind confiscarea autovehiculelor înmatriculate într-un alt stat membru
Comisia cunoaște faptul că autoritățile daneze confiscă autovehicule înmatriculate în alte state 
membre în situații în care autoritățile au motive să considere că nu sunt îndeplinite condițiile 
de utilizare a autovehiculului în regim de import temporar. Comisia ia în serios această 
practică a confiscării, întrucât dreptul de a utiliza un automobil este important pentru 
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exercitarea reală a drepturilor asociate libertății de circulație a persoanelor. Mai mult, rezultă 
din jurisprudența UE că o asemenea măsură poate fi disproporționată în raport cu obiectivul 
urmărit, respectiv perceperea de taxe și amenzi. (A se vedea hotărârea Curții în cauza 
C-156/04, Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă). Conform Curții, acest obiectiv 
ar putea fi atins prin mijloace care urmează în mai mare măsură legislația comunitară, de 
exemplu prin constituirea unei garanții.
Autoritățile daneze au informat Comisia că, în prezent, legislația daneză nu prevede în astfel 
de cazuri alte măsuri mai puțin radicale decât confiscarea. Cu toate acestea, Danemarca se 
angajează să modifice legislația, lucru necesar pentru a garanta remedierea acestui aspect; 
autoritățile daneze preconizează că un proiect de lege va fi prezentat în timpul viitoarei 
sesiuni parlamentare. 
Concluzie

În ceea ce privește obligația petiționarei de a achita taxa de înmatriculare daneză pentru 
autoturismul său personal, este de competența instanțelor naționale să aprecieze și să 
evalueze, în raport cu criteriile desprinse din jurisprudența UE, toate elementele de fapt 
pertinente care caracterizează cazul acesteia și să stabilească, astfel, dacă automobilul său 
înmatriculat în Polonia poate fi scutit de la plata taxei de înmatriculare în Danemarca în 
temeiul regimului de import temporar. Comisia menționează că dosarul privind obligația 
fiscală a petiționarei se află încă pe rolul instanțelor naționale care, speră Comisia, vor aplica 
în mod corect legislația comunitară. Prin urmare, Comisia nu va lua măsuri suplimentare în 
acest domeniu specific.
În ceea ce privește legislația daneză referitoare la confiscarea autovehiculelor înmatriculate în 
alte state membre, Comisia are încredere că Danemarca își va modifica legislația pentru a se 
conforma dreptului UE. Comisia va urmări îndeaproape procesul legislativ danez în domeniu 
și va informa petiționara în momentul în care legislația va fi adoptată.


