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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1225/2010, внесена от Dariusz Pachala, с полско гражданство, 
относно конфискуване на регистриран в Полша лек автомобил на датско-
германската граница

Петиция 1349/2010, внесена от Ryszard Antoni Bielawa, с полско 
гражданство, относно конфискацията от датските органи на регистрирания 
му в Полша лек автомобил и свързаните със свободното движение на 
работна ръка препятствия

Петиция 1444/2010, внесена от Jacek Naguszewski, с полско гражданство, 
относно конфискацията от датските данъчни и полицейски органи на 
моторно превозно средство, регистрирано в Полша, и свързаното с това 
неизпълнение на задължението за защита на болно бебе

1. Резюме на петиция 1225/2010

Вносителят на петицията, който има голям брой временни трудови договори в Дания от 
2007 г., е бил спрян от датската полиция през април 2010 г. при пресичане на датско-
германската граница със своя лек автомобил, регистриран в Полша.  Въз основа на 
факта, че вносителят пребивава постоянно в Дания, полицията е конфискувала 
автомобила му. Вносителят протестира срещу методите на датската полиция и в тази 
връзка се позовава на Директива 83/182/EИО на Съвета за освобождаване от данъчно 
облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-
членка в друга и на Решение на Съда по Дело C-144/08, Комисия на Европейските 
общности срещу Република Финландия, във връзка с „Неизпълнение на задължения от 
държава членка – Директива 83/182/ЕИО – Освобождаване от данъчно облагане –
Временен внос на превозни средства – Обичайно местоживеене“.  Вносителят на 
петицията посочва, че много чуждестранни граждани, по-специално с полско 
гражданство, са обект на неприемливо поведение от страна на част от служителите на 



PE464.865v01-00 2/8 CM\866806BG.doc

BG

датската полиция и данъчни органи във връзка с временното използване на превозни 
средства, регистрирани в друга държава, и поради тази причина моли Парламента да 
проучи въпроса.

Резюме на петиция 1349/2010

Вносителят на петицията, който понастоящем пребивава в Дания, но основното му 
местопребиваване е в Полша, се оплаква от конфискуването от датските органи на 
неговия лек автомобил, регистриран в Полша, който той използва, за да посещава 
веднъж годишно семейството си, и погрешните обвинения в престъпно деяние от тяхна 
страна. Той също така възразява срещу изискването на данъчните органи за прекомерна 
такса за регистрация и глоба, и счита, че е действал в съответствие със съответното 
законодателство на ЕС в областта на регистрацията и облагането на моторни превозни 
средства. В тази връзка той се позовава на решение на Съда на Европейските общности 
по съединени дела C-151/04 и C-152/04, наказателно преследване срещу Claude Nadin, 
Nadin-Lux SA и Jean-Pascal Durré (преюдициални запитвания от Neufchateau Tribunal de 
Police), което е свързано с използването на моторни превозни средства, регистрирани в 
друга държава-членка, и на решение на Съда на Европейските общности по дело C-
156/04, Комисия с/у Република Гърция, по което е постановил, че „Комисията смята, че 
тези санкции [т.е. конфискация], в съчетание с практиката на гръцките 
административни органи за определяне на обичайното местоживеене и невземането под 
внимание на евентуалната добросъвестност на заинтересования, са несъразмерни.“ 
Вносителката съответно призовава за намесата на Европейския парламент.

Резюме на петиция 1444/2010

Вносителят на петицията се оплаква от отношението, на което е бил подложен, когато 
на 11 ноември 2010 г. датските данъчни и полицейски органи са го спрели и са 
конфискували регистрирания в Полша автомобил на неговата майка, с който той е 
карал своето болно от рак бебе на химиотерапия. Въпреки възраженията на вносителя 
на петицията той, съпругата му и болното им бебе са принудени да напуснат 
автомобила и са оставени на студа, без да им се окаже каквато и да било помощ. 
Вносителят на петицията посочва, че пребивава временно в Дания, като упражнява 
своите права съгласно Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. Той заявява, че поради 
своите ограничени доходи не е могъл да си купи автомобил и тъй като лекуващите 
лекари на неговия син са му забранили да го излага на опасностите от зарази и 
инфекции, свързани с използването на обществения транспорт, той е приел 
предложението на майка си да му предостави на разположение своя автомобил. 
Вносителят на петицията е на мнение, че поведението на датските органи е в разрез с 
принципите на Директива 83/182/ЕИО на Съвета за освобождаване от данъчно облагане 
в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в
друга и че Съветът не изпълнил своите задължения съгласно член 9, параграф 3 от 
директивата, който гласи: „Преди изтичането на период от три години Съветът, 
опирайки се на доклад на Комисията, преразглежда изключението по настоящия 
параграф и, ако е необходимо, по предложение на Комисията, основано на член 99 от 
Договора, приема мерки, с които се осигурява отмяната на изключението.“ Вносителят 
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на петицията е шокиран от факта, че датските органи дават по-висок приоритет на 
събирането на глоба и конфискацията на стар автомобил, отколкото на осигуряването 
на хуманно отношение към болно бебе в критично състояние, и моли Европейския 
парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Петиция 1225/2010 обявена за допустима на 18 януари 2011 г. Петиция 1349/2010 
обявена за допустима на 9 февруари 2011 г. Петиция 1444/2010 обявена за допустима 
на 28 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, 
параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Тримата вносители са подали сходни оплаквания до Комисията относно датската такса 
за регистрация на автомобили и конфискуването от страна на датските органи на 
автомобили, регистрирани в други държави-членки.

Освобождаване от такса за регистрация съгласно Директива 83/182

На равнище ЕС няма хармонизиране в областта на данъците за пътнически автомобили. 
Много малко законодателни актове на ЕС ограничават правата на държавите-членки да 
прилагат такива данъци и следователно държавите-членки имат широка свобода на 
действие по тези въпроси. Въпреки това Директива 83/1821 предвижда временното 
ползване на автомобил от жител на една държава-членка в държава-членка, различна от 
държавата-членка, в която той пребивава. Такова временно ползване в една държава-
членка не следва да има каквито и да било данъчни последици, при условие че 
ползвателят на автомобила има „обичайно местоживеене“ в друга държава-членка.
Тримата вносители считат, че освобождаването от такса, предвидено съгласно 
Директива 83/182, е приложимо при обстоятелствата в техните случаи.

– Понятието обичайно местоживеене

За целите на определяне на обичайното местоживеене в член 7 от Директива 83/182 е 
указано, че следва да се вземат предвид както професионалните и личните връзки на 
едно лице към дадено място, така и продължителността на тези връзки. Когато тези 
връзки не са съсредоточени в една-единствена държава-членка, директивата отдава 
предпочитание на личните пред професионалните връзки, при условие че лицето 
постоянно се връща в мястото, на което има лични връзки. 

На първо място компетентните административни органи на държавите-членки трябва 
да оценят и вземат под внимание всички релевантни обстоятелства, свързани с всеки 
отделен случай, в контекста на критериите, произтичащи от съдебната практика на ЕС. 
Освен това националните съдилища трябва да направят обща оценка на данните, 
свързани с личните и професионалните връзки на лицето, като вземат под внимание 

                                               
1 Директива 83/182/EО на Съвета за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои 

превозни средства от една държава-членка в друга. ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59.
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всички предоставени доказателства (вж. Дело C-262/99, Louloudakis, точка 57).

– Постоянен център на интересите

Обичайното местопребиваване следа да бъде считано за мястото, където лицето е 
установило постоянния център на интересите си (вж. Дело C-262/99, Louloudakis, точка 
51). Критерият за постоянност е свързан с условието, че лицето обикновено живее на 
въпросното място в продължение на не по-малко от 185 дни през календарната година,
съгласно член 7, параграф 1, първа алинея от Директива 83/182.

В случаите, когато лицето пребивава в друга държава-членка за дълъг период от време 
(например от 2007 г. до 2010 г., какъвто е периодът, споменат в две от петициите, и от 
2008 г. до 2010 г. в третата), времевият критерий от 185 дни през всяка календарна 
година е изпълнен, като само качественият критерий, т.е. въпросът за личните и 
професионалните връзки, изисква по-подробно разглеждане. И двата вида връзки 
следователно трябва да бъдат разглеждани кумулативно. В този смисъл не е 
необходимо лицето да е установило всички свои лични и професионални връзки на 
едно конкретно място. Съгласно член 7, параграф 1 лицето трябва да живее на
въпросното място единствено „поради своите лични и професионални връзки“, което 
не му пречи да има такива връзки също и на други места в други държави-членки.

В дело C-262/99, Louloudakis, Съдът е изброил с примери редица фактори, които могат 
да предоставят информация относно постоянния център на интереси на дадено лице.
Сред тях са „физическото присъствие на лицето и на членовете на неговото семейство, 
наличието на място за живеене, място, където децата му действително ходят на 
училище, място, където извършва професионалната си дейност, местоположение на 
имуществените му интереси, на административните връзки с органите на публичната 
власт и със социалните институции, доколкото посочените обстоятелства разкриват 
желанието на това лице да придаде определена стабилност на мястото на обвързаност 
поради непрекъснатост вследствие на начина на живот и на развитие на нормални 
социални и професионални контакти“.

Съответно центърът на професионалните връзки на дадено лице през периода, в който 
то работи в чужбина, не се намира в страната по произход, а в приемащата страна. 
Фактът, че професионалната активност на едно лице в дадена държава-членка има 
определена продължителност като такъв не изключва възможността през този период 
лицето да бъде с обичайно местоживеене в тази държава-членка (вж. по аналогия Дело 
C-392/05, Georgios Alevizos, точка 56).

По отношение на личните връзки на дадено лице, значение се отдава преди всичко на 
връзките му с физически лица, които са, с конкретни индивиди, решаващи. Ако през 
периода на заетостта си в чужбина въпросното лице живее заедно с брачния си 
партньор и децата си в приемащата държава, това е силен индикатор, че личните му 
връзки са се преместили там. Вярно е, че същевременно лицето може да има лични 
връзки и в родната си страна, например с други членове на своето семейство. Фокусът 
на личните му връзки обаче по правило трябва да е на мястото, където са лицата, с 
които живее постоянно в общо домакинство (така, ако дадено лице живее в Дания при 
обстоятелства като тези, описани от тримата вносители на петиции, в общо 
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домакинство със съпругата си или със съпругата и децата си, това ще бъде силен 
показател, че личните му връзки са се преместили там).

Като възможен критерий за определяне на центъра на интересите на дадено лице Съдът
е признал също и „местоположение на имуществените му интереси“. Въпреки това, при 
определяне на центъра на личните интереси на въпросното лице по принцип не би било 
уместно да се даде предимство на подобен фактор пред връзките на лицето с 
конкретните лица, с които живее в общо домакинство. 

– Преместване на постоянния център на интересите

Когато през периода на заетост в чужбина центърът на професионалните и личните 
връзки на дадено лице вече не е в родната му страна, а по-скоро в приемащата страна, в 
резултат се получава преместване на обичайното му местоживеене по смисъла на 
Директива 83/182, като това е така както при поемането на задълженията на лицето в 
чужбина, така и евентуално при връщането му в родната страна.

Следва да се отбележи, че решението на Съда по Дело C-144/08, Комисията срещу 
Финландия (което се отнася за определянето на мястото на обичайно местоживеене в 
случай, когато професионалната дейност на едно лице в дадена държава-членка има 
определена продължителност), не е приложимо в случаите, когато общата оценка на 
професионалните и личните връзки локализират постоянния център на интересите на 
въпросното лице в една-единствена държава-членка. Ето защо решението на Съда по 
Дело C-144/08 не е приложимо при обстоятелства като тези на тримата вносители на 
петиции, при които обичайното местоживеене е било преместено в приемащата страна.

– Член 9, параграф 3 от Директива 83/182

Дания прилага особено правило, съгласно член  9, параграф 3 от Директива 83/182. 
Това правило дава право на Дания да смята, че всяко лице от друга държава-членка, 
което живее в Дания в продължение на една година или 365 дни в рамките на период от 
24 месеца, е с постоянно местоживеене там. Когато обаче за едно лице се смята, че има 
местоживеене в две страни, неговото обичайно местоживеене е там, където живеят 
неговата съпруга (съпруг) и деца. В подобни случаи Дания е задължена да се съветва с 
другите заинтересовани държави-членки, за да се реши кое местоживеене от двете ще 
бъде използвано за целите на данъчното облагане. 

И все пак, при обстоятелства като описаните в случая на тримата вносители на 
петиции, ако обичайното местоживеене на дадено лице е било преместено в Дания 
съгласно член 7, параграф 1 от Директива 83/182, не би следвало да е необходимо 
Дания да прилага особеното правило, предвидено в член 9, параграф 3.

Комисията би желала да добави, че през 1998 г. е направила предложение за директива, 
която да консолидира и актуализира разпоредбите на Директива 83/182 предвид 
правилата за данъчно облагане в условията на вътрешния пазар1. Това предложение не 
                                               
1 Предложение за Директива на Съвета, уреждаща данъчното облагане на лични превозни средства, прехвърлени 

окончателно в друга държава-членка във връзка с преместване на местожителството или ползвани временно в 
държава-членка различна от тази, в която са регистрирани, COM(1998)30 окончателен. ОВ С 108, 7.4.1998 г., 
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съдържа особеното правило за Дания. Въпреки това Съветът не е постигнал 
споразумение относно предложението на Комисията и следователно особеното 
правило, предвидено в член 9, параграф 3 все още е в сила. 

Съдебна практика на ЕС във връзка с освобождаване от данъчно облагане на 
служебни автомобили 

Един от вносителите (1349/2010) се позовава на решението на Съда по съединени дела 
C-151/04, Claude Nadin и C-152/04, Jean-Pascal Durré, относно освобождаването от 
данъчно облагане на служебни автомобили. По тези дела Съдът е постановил, че 
акционерите в дадена фирма, директорите и мениджърите, които работят за фирмата в 
една държава-членка, но пребивават в друга, могат да ползват автомобил, регистриран 
на името на фирмата както за частни, така и за служебни цели в страната, в която 
пребивават, стига автомобилът им да се ползва предимно извън страната на 
пребиваване. 

Въпреки това, при обстоятелства като описаните в петиция 1349/2010, съдебната 
практика на ЕС относно освобождаването от данъчно облагане на служебни 
автомобили, регистрирани в друга държава-членка, не е приложима, преди всичко 
защото вносителят не използва служебен автомобил, т.е. автомобил, регистриран на 
името на работодателя. Тъй като вносителят ползва частен автомобил, регистриран на 
негово име, единствената директива, която може да бъде приложима в случая, е 
Директива 83/182.

Изискване за плащане на регистрационна такса за автомобил в случай на преместване 
на мястото на обичайното местоживеене

Съдът е постановил, че когато една държава-членка определи, че обичайното 
местоживеене на съответното лице е в рамките на нейната територия, нейното 
изискване за плащане на такса за регистрация на автомобил е в съответствие със 
законодателството на ЕС, независимо от това дали подобна такса за регистрация вече е 
била платена в друга държава-членка (вж. в тази връзка решението на Съда по дело C-
138/04, Комисията срещу Дания, точка 13).

Освен това от съдебната практика на Съда (дела C-387/01, Weigel, точка 55, и C-365/02, 
Lindfors, точка 34) следва, че докато една такса за регистрация би могла да има 
неблагоприятно влияние върху решението за упражняване на правото на свободно 
движение, Договорът не гарантира, че смяната на местоживеенето в рамките на Съюза 
ще бъде неутрална по отношение на данъчното облагане. Неудобство от какъвто и да 
било вид, което дадено лице изпитва в резултат от подобна смяна на местоживеенето, 
би могло да е в противоречие с разпоредбите на Договора единствено ако това лице е в 
по-неблагоприятно положение спрямо лицата, които вече са подложени на такъв данък; 
напр. размерът на данъка е по-висок за работника мигрант, отколкото за някой, който 
вече се е установил в държавата-членка. 

Високите ставки на данъка за регистрация и определянето на облагаемата стойност
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Що се отнася до въпроса за високия размер на регистрационните такси за моторните 
превозни средства, налагани по силата на датското законодателство, Комисията се 
позовава на решението на Съда по дело C-383/01, De Danske Bilimportører, според което 
тези ставки не представляват нарушение на правото на ЕС.

По отношение на датското законодателство относно определянето на облагаемата 
стойност, следва да се отбележи, че Дания е привела своето законодателство в 
съответствие със съдебната практика на ЕС, и по-специално с решението на Съда по 
дело C-47/88, Комисията срещу Дания. Действително, съгласно датското 
законодателство изчисляването на регистрационната такса взема предвид 
действителната амортизация на автомобила, така че таксата да не надвиши размера на 
остатъчния данък, включен в стойността на подобни местно регистрирани автомобили. 

Ето защо това, че високата датска такса за регистрация на нови автомобили подразбира, 
че тяхната стойност намалява много по-бавно на датския пазар в сравнение със 
страните, в които таксите върху автомобилите са по-ниски, не противоречи на правото 
на ЕС. Така в страните, където за автомобилите се начислява само данък добавена 
стойност, остатъчният данък в стойността на употребяван автомобил практически ще 
бъде пренебрежимо нисък след няколко години, докато това реално не може да се 
случи в Дания.

Заемане между частни лица

Обстоятелствата в случая на вносителя на петиция 1444/2010 се различават от тези на 
другите двама вносители на петиции по една основна точка, а именно, че той не е 
използвал свой собствен автомобил, а регистриран в Полша автомобил, който временно 
е заел от баща си. 

Следва да се отбележи, че в Дело C-580/10, G. Frank, което предстои да бъде 
разгледано от съда, Hoge Raad der Nederlanden е отправил искане за преюдициално 
заключение във връзка с положение, сходно с обстоятелствата, описани в случая на 
вносителя. Така Съдът трябва да разгледа въпроса дали, в контекста на член 21 от 
ДФЕС, правото на ЕС възпрепятства дадена държава-членка да налага данък за първото 
ползване в рамките на пътната мрежа на нейна територия на автомобил, който е 
регистриран в друга държава-членка, и който е бил зает временно от гражданин на тази 
друга държава-членка и ползван за частни цели на територията на първата държава-
членка от лице, което е гражданин на тази държава-членка, но не е гражданин на 
другата държава-членка.  

Съдът не е разглеждал този въпрос преди и следователно Комисията би желала да 
изчака решението на Съда по делото, преди да изрази позиция относно това дали 
датското законодателство в областта на данъчното облагане, приложимо по отношение 
на автомобилите, заети между частни лица, би могло да е в противоречие с правото на 
ЕС.

Датското законодателство относно конфискуването на автомобили, регистрирани в 
друга държава-членка
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Комисията е изискала от Дания да разясни положението в Дания по отношение на 
временната конфискация на автомобили, регистрирани в друга държава-членка. 
Впоследствие Дания е признала, че трябва да промени настоящите си практически 
процедури, свързани с такива конфискации, за да се съобрази с правото на ЕС и по-
специално, с решението на съда по дело C-156/04, Комисията на Европейските 
общности срещу Гръцката република. Съответно Дания е приела разпоредби1 , които 
ясно указват, че в реални ситуации и преди да е направена конфискация, органите, 
отговорни за събиране на таксите, трябва да определят дали целта на мярката, която е 
събирането на глоби и такси, може да бъде постигната чрез употребата на по-малко 
драстични мерки, включително изискване за предоставяне на гаранция. 

Заключение 

Националните съдилища са тези, които трябва да оценят и вземат предвид всички 
релевантни обстоятелства, които характеризират трите случая от гледна точка на 
критериите, произтичащи от съдебната практика на ЕС, и по този начин да решат дали 
съгласно Директива 83/182 въпросните автомобили могат да бъдат освободени от 
регистрационна такса в Дания. 

Въпреки това, след като анализира обстоятелствата, описани в трите петиции, 
Комисията е на мнение, че случаите не показват наличието на обща административна 
практика или местно законодателство по отношение на налагането на регистрационна 
такса за автомобили, които да не съответстват на Директива 83/182 . 

В дело C-580/10, G. Frank, Съдът трябва да разгледа въпроса дали член 21 от ДФЕС 
възпрепятства държавите-членки да налагат регистрационни такси при обстоятелства, 
подобни на описаните в петиция 1444/2010. Съответно Комисията счита, че не е 
уместно да заеме позиция по въпроса, преди Съдът да се произнесъл с решение по това 
дело.

По отношение на датските практически процедури, свързани с конфискацията на 
автомобили, регистрирани в други държави-членки, Комисията е удовлетворена от 
това, че Дания е променила практическите процедури, за да ги приведе в съответствие с 
правото на ЕС. Тъй като датското законодателство и практически процедури относно 
конфискациите вече отговарят на изискванията съгласно правото на ЕС, Комисията 
няма да предприема по-нататъшни действия в тази конкретна област.

                                               
1  Правни насоки № 2011-1 на SKAT, който се отнася за задържането и конфискацията на стоки съгласно датския 

закон за митниците. Тези Правни насоки, които са публикувани през януари 2011 г. имат статута на циркуляр, 
което означава, че изпълнението на разпоредбите, които съдържат, са задължителни за съответните служители. 


