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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1225/2010 af Dariusz Pachala, polsk statsborger, om beslaglæggelse 
af en polsk indregistreret bil ved den dansk-tyske grænse

Andragende 1349/2010 af Ryszard Antoni Bielawa, polsk statsborger, om de 
danske myndigheders beslaglæggelse af hans polsk indregistrerede motorkøretøj 
og de dermed forbundne hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed

Andragende 1444/2010 af Jacek Naguszewski, polsk statsborger, om de danske 
skatte- og politimyndigheders beslaglæggelse af et polsk indregistreret 
motorkøretøj og den dermed forbundne tilsidesættelse af pligten til at beskytte et 
sygt spædbarn

1. Sammendrag af andragende 1225/2010

Andrageren, der har haft en række midlertidige arbejdskontrakter i Danmark siden 2007, blev 
standset af det danske politi i april 2010, da han passerede den dansk-tyske grænse i sin polsk 
indregistrerede bil. Politiet beslaglagde andragerens bil under henvisning til, at han var fast 
bosat i Danmark. Andrageren protesterer mod det danske politis fremgangsmåde og henviser i 
den forbindelse til Rådets direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet 
ved midlertidig indførsel af visse transportmidler og Domstolens dom i sag C-144/08 
Kommissionen mod Finland angående "traktatbrud – direktiv 83/182/EØF – afgiftsfritagelse –
midlertidig indførsel af køretøjer – sædvanligt opholdssted". Andrageren påpeger, at et stort 
antal udenlandske statsborgere, og navnlig polske, er udsat for de danske politi- og 
skattemyndigheders uacceptable fremfærd i forbindelse med midlertidig anvendelse af 
udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
tage dette spørgsmål op.

Sammendrag af andragende 1349/2010
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Andrageren, der er midlertidigt bosat i Danmark, men har sin primære bopæl i Polen, påklager 
de danske myndigheders beslaglæggelse af hans polsk indregistrerede bil, som han bruger i 
forbindelse med sine jævnlige familiebesøg i Polen, og deres uretmæssige beskyldninger om 
overtrædelse af straffeloven. Andrageren protesterer tillige over skattemyndighedernes krav 
om en eksorbitant registreringsafgift samt bødepålæg, og mener, at han har handlet i 
overensstemmelse med EU's på området gældende bestemmelser om indregistrering og 
beskatning af motorkøretøjer. Andrageren henviser i den forbindelse til Domstolens dom i de 
forenede sager C-151/04 og C-152/04, straffesager mod Claude Nadin, Nadin-Lux SA og 
Jean-Pascal Durré (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de police de 
Neufchâteau), som vedrørte anvendelse af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden 
medlemsstat, og til Domstolens dom i sag C-156/04, Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber mod Den Hellenske Republik, hvori det hedder, at "Kommissionen er af den 
opfattelse, at disse sanktioner (beslaglæggelse), sammenholdt med de nationale administrative 
myndigheders praksis ved fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted og den manglende 
hensyntagen til den pågældendes eventuelle gode tro, er uforholdsmæssige". Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Sammendrag af andragende 1444/2010

Andrageren påklager den behandling, de danske skatte- og politimyndigheder udsatte ham for, 
da de den 11. november 2010 standsede ham og beslaglagde hans mors polsk indregistrerede 
bil, hvormed han transporterede sit kræftsyge spædbarn til kemobehandling. Trods 
andragerens protester blev han, hans hustru og det syge spædbarn beordret ud af bilen og 
efterladt i kulden uden nogen form for hjælp. Andrageren påpeger, at han opholder sig 
midlertidigt i Danmark under udøvelse af de rettigheder, han har i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Han henviser tillige til, at 
han på grund af sine beskedne indtægter ikke har kunnet købe sig en bil, og at han, da hans 
søns behandlende læger havde forbudt ham at udsætte denne for de smitte- og infektionsfarer, 
der er forbundet med anvendelsen af de offentlige transportmidler, havde taget imod sin mors 
tilbud om at stille sin bil til rådighed. Moderen bragte bilen til Danmark den 17. oktober 2010. 
Andrageren mener, at de danske myndigheders fremfærd er i modstrid med principperne i 
Rådets direktiv 1983/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig 
indførsel af visse transportmidler, og at Rådet har tilsidesat de forpligtelser, det har i henhold 
til direktivets artikel 9, stk. 3, hvori det hedder, at inden udløbet af en periode på tre år skal 
Rådet på grundlag af en rapport fra Kommissionen foretage en fornyet undersøgelse af den i 
dette stykke anførte undtagelse, og i givet fald på forslag af Kommissionen i henhold til 
traktatens artikel 99 træffe de nødvendige foranstaltninger til ophævelse af denne. 
Andrageren, der er chokeret over, at de danske myndigheder giver indkasseringen af en bøde 
og beslaglæggelsen af en gammel bil højere prioritering end et dødssygt spædbarns ve og vel, 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1225/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2011), 
andragende 1349/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. februar 2011) 
og andragende 1444/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 
2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"De tre andragere har indgivet enslydende klager til Kommissionen om den danske 
registreringsafgift for biler og de danske myndigheders beslaglæggelse af biler, der er 
indregistreret i andre medlemsstater.

Fritagelse for registreringsafgift i henhold til direktiv 83/182

Afgifter på personbiler er ikke harmoniseret på EU-plan. Kun meget få EU-retsakter 
begrænser medlemsstaternes ret til at indføre sådanne afgifter, og medlemsstaterne har derfor 
vide beføjelser inden for disse områder. Rådets direktiv 83/1821 giver imidlertid en borger fra 
en medlemsstat mulighed for at benytte sin bil midlertidigt i en anden medlemsstat end den, 
hvori han har bopæl. En sådan midlertidig brug i en medlemsstat bør ikke have skatte- og 
afgiftsmæssige følger, såfremt den person, der benytter bilen, har sit sædvanlige opholdssted i 
en anden medlemsstat. De tre andragere mener, at skattefritagelsen i henhold til 
direktiv 83/182 finder anvendelse på deres sager. 

- Begrebet sædvanligt opholdssted

Med henblik på at kunne fastslå, hvor det sædvanlige opholdssted er, skal der ifølge artikel 7 i 
direktiv 83/182/EØF både tages hensyn til personens erhvervsmæssige og private 
tilhørsforhold til et givet sted samt til varigheden af sådanne tilhørsforhold. Hvis disse 
tilhørsforhold ikke er samlet i en enkelt medlemsstat, giver direktivet de private tilhørsforhold 
forrang over de erhvervsmæssige tilhørsforhold, såfremt personen regelmæssigt vender 
tilbage til det sted, hvor han har sine private tilhørsforhold. 

I første omgang foretager de kompetente administrative myndigheder en bedømmelse og 
afvejning af samtlige relevante forhold, der kendetegner hvert enkelt tilfælde, ud fra de givne 
kriterier i EU's retspraksis. Derudover skal de nationale domstole foretage en generel 
vurdering af oplysningerne om personens private og erhvervsmæssige tilhørsforhold under 
hensyntagen til al den modtagne dokumentation (jf. sag C-262/99, Louloudakis, præmis 57).

- Varigt midtpunkt for en persons interesser

Det sædvanlige opholdssted skal forstås som det sted, hvor den pågældende har oprettet det 
varige midtpunkt for sine interesser (jf. sag C-262/99, Louloudakis, præmis 51). Kriteriet om 
varighed henviser til det forhold, at personen skal opholde sig på det pågældende sædvanlige 
opholdssted mindst 185 dage pr. kalenderår, ifølge artikel 7, stk. 1, i direktiv 83/182.

Under omstændigheder, hvor en person opholder sig i en anden medlemsstat i en længere 
periode (f.eks. fra 2007 til 2010, som er den periode, der er omhandlet i to af andragenderne, 
og fra 2008 til 2010 i det tredje), er det tidsmæssige kriterium på 185 dage pr. kalenderår 
opfyldt, og kun det kvalitative kriterium, dvs. spørgsmålet om personens private og 
erhvervsmæssige tilhørsforhold, kræver en mere grundig undersøgelse. De to former for 
tilhørsforhold skal derfor ses samlet. Det er i denne forbindelse ikke nødvendigt, at en person 

                                               
1 Rådets direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler, 
EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59.
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samler alle sine private og erhvervsmæssige tilhørsforhold på ét sted. I henhold til artikel 7, 
stk. 1, skal personen blot opholde sig på det pågældende sted "på grund af et privat og 
erhvervsmæssigt tilhørsforhold", hvilket ikke udelukker, at den pågældende også har et sådant 
tilhørsforhold andre steder i andre medlemsstater. 

I sag C-262/99, Louloudakis, oplistede Domstolen flere eksempler på en række momenter, der 
kan oplyse om en persons varige midtpunkt for sine interesser. De omfatter "hvor han fysisk 
befinder sig, hvor hans familiemedlemmer fysisk befinder sig, om der foreligger en bopæl, 
stedet, hvor børnene faktisk går i skole, stedet for udøvelsen af erhvervsmæssig virksomhed, 
det sted, hvor hans formueinteresser befinder sig, tilknytningen til offentlige myndigheder og 
sociale organer, for så vidt som disse momenter er udtryk for personens vilje til at gøre 
tilknytningsstedet varigt, på grund af en kontinuitet, som er baseret på livsvaner og 
udviklingen af normale sociale og erhvervsmæssige relationer". 

I henhold hertil er midtpunktet for en persons erhvervsmæssige tilhørsforhold i den periode, 
hvor han arbejder i udlandet, ikke personens oprindelsesland, men værtsstaten. Det forhold, at 
en persons erhvervsmæssige aktivitet i en medlemsstat er tidsmæssigt begrænset, udelukker 
ikke som sådan, at personen i den pågældende periode har sit sædvanlige opholdssted i den 
pågældende medlemsstat (jf. analogt sag C-392/05, Georgios Alevizos, præmis 56).

For så vidt angår en persons private tilhørsforhold, er det først og fremmest hans tilknytning 
til fysiske personer, dvs. med bestemte mennesker, der er afgørende. Hvis personen i den 
periode, han arbejder i udlandet, bor sammen med sin hustru og sine børn i værtsstaten, er 
dette et tydeligt tegn på, at hans private tilhørsforhold er blevet overført dertil. Det er rigtigt, 
at han derudover også kan have private tilhørsforhold i hjemlandet, f.eks. andre 
familiemedlemmer, men midtpunktet for hans private tilhørsforhold skal som hovedregel 
befinde sig på det sted, hvor de mennesker, som han bor varigt sammen med i den samme 
husstand, befinder sig (hvis en person under de samme omstændigheder som dem, der er tale 
om i de tre andragender, bor i Danmark i den samme husstand som sin kone eller sin kone og 
sine børn, er det et tydeligt tegn på, at hans private tilhørsforhold er overført dertil). 

Domstolen anerkender ligeledes "det sted, hvor hans formueinteresser befinder sig" som et 
muligt kriterium for fastlæggelse af midtpunktet for en persons interesser.  Normalt er det 
imidlertid ikke hensigtsmæssigt at give en sådan faktor forrang over hans tilknytning til 
bestemte mennesker, som han bor sammen med i den samme husstand, ved fastlæggelsen af 
midtpunktet for den pågældendes private tilhørsforhold.  

- Overførsel af det varige midtpunkt for en persons interesser

Når midtpunktet for en persons erhvervsmæssige og private tilhørsforhold i den periode, hvor 
han arbejder i udlandet, ikke længere er i hjemlandet, men derimod i værtsstaten, betyder det, 
at hans sædvanlige opholdssted i henhold til direktiv 83/182 er blevet overført, både med 
hensyn til personens arbejde i udlandet og hans eventuelle tilbagevenden til hjemlandet. 

Det skal bemærkes, at Domstolens dom i sag C-144/08, Kommissionen mod Finland (som 
vedrørte fastlæggelse af det sædvanlige opholdssted, når en persons erhvervsmæssige aktivitet 
er af begrænset varighed), ikke finder anvendelse, når en generel bedømmelse af personens 
erhvervsmæssige og private tilhørsforhold fastslår, at det varige midtpunkt for den 
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pågældendes interesser befinder sig i en enkelt medlemsstat. I henhold hertil finder 
Domstolens konklusioner i sag C-144/08 ikke anvendelse under omstændigheder som dem, 
der er tale om i de tre andragender, hvor det sædvanlige opholdssted er blevet overført til 
værtsstaten.

- Artikel 9, stk. 3, i direktiv 83/182

Danmark anvender en særordning i henhold til artikel 9, stk. 3, i direktiv 83/182. I henhold til 
denne ordning har Danmark ret til at betragte enhver person fra en anden medlemsstat som 
havende sit sædvanlige opholdssted i Danmark, hvis den pågældende opholder sig der et år 
eller 365 dage inden for en periode på 24 måneder. Når en person må anses for at have to 
bopæle, skal den pågældendes sædvanlige opholdssted imidlertid være det sted, hvor hans 
ægtefælle og børn opholder sig. I lignende tilfælde skal Danmark sammen med den anden 
berørte medlemsstat afgøre, hvilken af de to bopæle der skal lægges til grund for 
beskatningen.

Såfremt en persons sædvanlige opholdssted er blevet overført til Danmark i henhold til 
artikel 7, stk. 1, i direktiv 83/182, under omstændigheder som dem, der er tale om i de tre 
andragender, burde det ikke være nødvendigt for Danmark at anvende særordningen i 
artikel 9, stk. 3.

Kommissionen tilføjer, at den i 1998 fremsatte et forslag til direktiv om konsolidering og 
ajourføring af bestemmelserne i direktiv 83/182 i lyset af beskatningsreglerne for det indre 
marked1. Dette forslag indeholdt ikke længere bestemmelser om den danske særordning.
Rådet var imidlertid ikke i stand til at nå til enighed om Kommissionens forslag, og 
særordningen i artikel 9, stk. 3, finder således fortsat anvendelse.

EU-retspraksis for afgiftsfritagelse for firmabiler 

En af andragerne (1349/2010) henviser til Domstolens dom i de forenede sager C-151/04, 
Claude Nadin, og C-152/04, Jean-Pascal Durré, vedrørende afgiftsfritagelse for firmabiler. I 
disse sager fastslog Domstolen, at en virksomheds aktionærer, bestyrelsesmedlemmer og 
forretningsførere, som arbejder for virksomheden i en medlemsstat, men har bopæl i en 
anden, har ret til at benytte en bil, som er indregistreret i virksomhedens navn, både til privat 
og arbejdsrelateret brug i deres bopælsland, så længe deres biler primært benyttes uden for 
bopælslandets grænser. 

Under omstændigheder som dem, der er tale om i andragende 1349/2010, finder EU-
retspraksis for afgiftsfritagelse for firmabiler, der er indregistreret i en anden medlemsstat, 
ikke anvendelse, primært fordi andrageren ikke benytter en firmabil, dvs. en bil, som er 
indregistreret i hans arbejdsgivers navn. Eftersom andrageren benytter en privat bil 
indregistreret i hans eget navn, er det eneste direktiv, der eventuelt er relevant for hans 
situation, direktiv 83/182.

Krav om betaling af registreringsafgift for en bil, hvis det sædvanlige opholdssted overføres
                                               
1 Forslag til Rådets direktiv om den skattemæssige behandling af private motorkøretøjer, som overføres permanent til en 
anden medlemsstat i forbindelse med flytning, eller som benyttes midlertidigt i en anden medlemsstat end den, hvori de er 
registreret, KOM(1998)30. EFT C 108 af 7.4.1998, s. 75.
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Domstolen har fastslået, at det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, at 
medlemsstaten, hvis den vurderer, at det sædvanlige opholdssted for den pågældende person 
er på medlemsstatens geografiske område, opkræver betaling af en registreringsafgift for 
bilen, uanset om en tilsvarende afgift allerede er betalt i en anden medlemsstat (jf. i den 
forbindelse Domstolens dom i sag C-138/04, Kommissionen mod Danmark, præmis 13).

Derudover følger det af Domstolens retspraksis (sag C-387/01, Weigel, præmis 55, og sag C-
365/02, Lindfors, præmis 34), at selv om en registreringsafgift kan have en negativ 
indvirkning på beslutningen om at udøve retten til fri bevægelighed, garanterer traktaten ikke, 
at en flytning inden for EU vil være neutral i forhold til beskatning. De ulemper, man oplever 
som følge af en sådan flytning, er kun i strid med traktaten, hvis man bliver stillet dårligere 
end de personer, der allerede skal betale en sådan afgift, f.eks. hvis afgiftsbeløbet er højere for 
den vandrende arbejdstager end for en person, der allerede er etableret i medlemsstaten. 

De høje registreringsafgiftssatser og fastlæggelse af afgiftsværdien

Hvad angår de høje registreringsafgiftssatser for biler i Danmark, henviser Kommissionen 
endvidere til Domstolens afgørelse i sag C-383/01, De Danske Bilimportører, i hvilken 
Domstolen fastslog, at satserne ikke er i strid med EU-lovgivningen.

Hvad angår den danske lovgivning om fastlæggelse af afgiftsværdien, skal det påpeges, at 
Danmark har tilpasset sin lovgivning, så den er i overensstemmelse med EU's retspraksis, 
navnlig Domstolens afgørelse i sag C-47/88, Kommissionen mod Danmark. I henhold til 
dansk lovgivning tages der ved beregningen af registreringsafgiften højde for bilens faktiske 
værdiforringelse, så den ikke overstiger beløbet for den residualafgift, der ligger i værdien af 
lignende biler, som allerede er registreret i Danmark. 

Det er derfor ikke i strid med EU's lovgivning, at den høje danske registreringsafgift på nye 
biler indebærer, at deres værdi falder meget langsommere på det danske marked end i andre 
lande, hvor beskatningen af biler er lavere. I lande, hvor biler kun pålægges merværdiafgifter, 
bliver den resterende del af denne afgift i værdien af en brugt bil så godt som ubetydelig efter 
nogle få år, hvilket på ingen måde kunne være tilfældet i Danmark.

Udlån af biler mellem private

Omstændighederne i andragende 1444/2010 er forskellige fra omstændighederne i de to andre 
andragender på et væsentligt punkt, idet andrageren ikke benyttede sin egen bil, men en polsk 
indregistreret bil, som han havde lånt af sin far.  

Det skal bemærkes, at Hoge Raad der Nederlanden i sag C-580/10, G. Frank, som for 
øjeblikket verserer ved Domstolen, har henvist et spørgsmål til præjudiciel afgørelse 
vedrørende en situation, som minder om andragerens sag. Domstolen skal således afgøre, om 
der henset til artikel 21 TEUF er tale om en af fællesskabsretten omfattet situation, når en 
medlemsstat afgiftspålægger den første anvendelse af en bil på vejnettet på dens område, i et 
tilfælde hvor bilen er indregistreret i en anden medlemsstat, er udlånt af en indbygger i denne 
anden medlemsstat og benyttes af en indbygger i den førstnævnte medlemsstat, som dog er 
statsborger i den anden medlemsstat, til privat kørsel på førstnævnte medlemsstats område. 
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Domstolen har aldrig tidligere behandlet dette emne, og Kommissionen vil derfor afvente 
Domstolens afgørelse i sagen, før den tager stilling til, hvorvidt den danske skattelovgivning 
om biler udlånt mellem private er i modstrid med fællesskabslovgivningen. 

De konkrete danske procedurer ved beslaglæggelse af biler, der er indregistreret i en anden 
medlemsstat

Kommissionen anmodede Danmark om oplysninger vedrørende situationen for midlertidig 
beslaglæggelse af biler, der er indregistreret i andre medlemsstater, i Danmark. Danmark 
erkendte efterfølgende, at landet var nødt til at ændre sine daværende konkrete procedurer for 
sådanne beslaglæggelser for at overholde EU's lovgivning, navnlig Domstolens dom i sag C-
156/04, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod den Hellenske Republik. I 
henhold hertil har Danmark vedtaget bestemmelser1, som gør det klart, at 
skattemyndighederne i konkrete situationer og inden gennemførelsen af en beslaglæggelse 
skal overveje, om formålet med foranstaltningen, som er opkrævningen af bøder og afgifter, 
kan opnås ved hjælp af mindre drastiske foranstaltninger, herunder et krav om 
sikkerhedsstillelse. 

Konklusioner 

Det er de nationale domstole, der skal bedømme og afveje alle relevante forhold i de tre sager 
ud fra de givne kriterier i EU's retspraksis og herefter afgøre, om deres biler kan fritages for 
registreringsafgiften i Danmark i henhold til direktiv 83/182. 

Efter at have analyseret omstændighederne i de tre andragender finder Kommissionen 
imidlertid, at sagerne ikke påviser nogen generel administrativ praksis eller national 
lovgivning om opkrævning af registreringsafgifter på biler, som ikke er i overensstemmelse 
med direktiv 83/182. 

I sag C-580/10, G. Frank, skal Domstolen afgøre, hvorvidt artikel 21 TEUF forhindrer 
medlemsstater i at opkræve registreringsafgifter under omstændigheder som dem, der er tale 
om i sag 1444/2010. Kommissionen finder det således hensigtsmæssigt ikke at tage stilling til 
sagen, før Domstolen har afsagt dom i den pågældende sag.

For så vidt angår de konkrete danske procedurer i forbindelse med beslaglæggelse af biler, der 
er indregistreret i andre medlemsstater, er Kommissionen tilfreds med, at Danmark har ændret 
sine konkrete procedurer med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Eftersom den danske lovgivning og de konkrete procedurer for 
beslaglæggelse nu er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, træffer Kommissionen ikke 
yderligere foranstaltninger på dette specifikke område."

                                               
1 SKAT's juridiske vejledning nr. 2011-1, der omhandler tilbageholdelse eller beslaglæggelse af varer i henhold til den danske 
toldlov. Denne juridiske vejledning, der blev udgivet i januar 2011, har cirkulærestatus, hvilket betyder, at bestemmelserne 
heri er bindende for skatteministeriets medarbejdere.


