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Tárgy: Dariusz Pachala, lengyel állampolgár által benyújtott 1225/2010. számú 
petíció a dán-német határon egy Lengyelországban nyilvántartott autó 
lefoglalásáról

Ryszard Antoni Bielawa, lengyel állampolgár által benyújtott 1349/2010. 
számú petíció lengyel forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművének a 
dán hatóságok általi lefoglalásáról, és ezzel kapcsolatban a munkavállalók 
szabad mozgásának akadályozásáról

Jacek Naguszewski lengyel állampolgár által benyújtott 1444/2010. számú 
petíció egy lengyel forgalmi rendszámmal rendelkező járműnek a dán adó- és 
rendőri hatóságok általi lefoglalásáról, és ezzel kapcsolatban egy beteg 
csecsemő védelmére vonatkozó kötelezettség megsértéséről

1. Az 1225/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját, aki 2007 óta több időszakos munkaszerződéssel is rendelkezett 
Dániában, a dán rendőrség 2010 áprilisában feltartóztatta, amikor Lengyelországban 
nyilvántartott autójával áthaladt a dán-német határon. A rendőrség arra hivatkozva foglalta le 
a petíció benyújtójának autóját, hogy Dániában rendelkezik állandó lakóhellyel. A petíció 
benyújtója tiltakozik a dán rendőrség eljárásmódja ellen, és ennek kapcsán az egyes 
szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 
behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK tanácsi irányelvre, 
valamint a Bíróságnak a C-144/08. számú, Bizottság kontra Finnország ügyben („Tagállami 
kötelezettségszegés – 83/182/EGK irányelv – Adómentességek – Gépjárművek ideiglenes 
behozatala – Szokásos tartózkodási hely”) hozott ítéletére hivatkozik. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a külföldi állampolgárok – többek között a lengyelek – a dán rendőri és 
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adóhatóságok elfogadhatatlan magatartásának vannak kitéve a külföldön nyilvántartásba vett 
gépjárművek ideiglenes használata eseteiben, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel.

Az 1349/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ideiglenes lakóhellyel rendelkezik Dániában, de állandó lakóhelye 
Lengyelországban található. A petíció benyújtója sérelmezi, hogy a dán hatóságok lefoglalták 
lengyel forgalmi rendszámú autóját, amelyet rendszeres lengyelországi családi látogatásaihoz 
szokott használni, és hogy jogtalanul bűncselekmény elkövetésével vádolják. A petíció 
benyújtója tiltakozik továbbá az ellen, hogy az adóhatóságok mértéktelenül magas 
regisztrációs adót követelnek tőle, illetve bírságot szabtak ki rá, ugyanakkor véleménye 
szerint ő maga teljes mértékben az Európai Uniónak a gépkocsik nyilvántartásba vétele és 
adóztatása területén hatályos rendelkezéseivel összhangban járt el. A petíció benyújtója 
felhívja a figyelmet továbbá a Bíróságnak a C-151/04. és C-152/04. számú egyesített 
ügyekben (a Tribunal de police de Neufchâteau előzetes döntéshozatal iránti kérelme) a 
Claude Nadin, a Nadin-Lux SA és Jean-Pascal Durré ellen folyamatban lévő 
büntetőeljárásban hozott ítéletére, amely a valamely másik tagállamban nyilvántartásba vett 
gépjármű használatát érintette, továbbá a C-156/04. számú, az Európai Közösségek Bizottsága 
kontra Görög Köztársaság ügyben hozott ítéletére, amely kimondja, hogy „a Bizottság úgy 
véli, hogy e büntetések (lefoglalás) – a görögországi közigazgatási hatóságoknak a szokásos 
tartózkodási hely meghatározására irányuló gyakorlatával, valamint azzal együtt, hogy nem 
veszik figyelembe az érintett személy esetleges jóhiszeműségét – aránytalanok.” A petíció 
benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

Az 1444/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a bánásmódot, amelyben a dán adó- és rendőri hatóságok 
részesítették, amikor 2010. november 11-én megállították és lefoglalták édesanyja lengyel 
forgalmi rendszámmal rendelkező autóját, amellyel a petíció benyújtója rákos csecsemőjét 
vitte kemoterápiás kezelésre. A petíció benyújtójának tiltakozása ellenére őt magát, feleségét 
és a beteg csecsemőt kiszállították az autóból, és mindenféle segítség nélkül magára hagyták a 
hidegben. A petíció benyújtója rámutat, hogy az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 
2004/38/EK parlamenti és tanácsi irányelv értelmében őt megillető jogok alapján tartózkodik 
Dániában. A petíció benyújtója ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy szerény 
jövedelme nem tette lehetővé számára saját autó megvásárlását, és amikor a fiát kezelő 
orvosok megtiltották, hogy fiát kitegye a tömegközlekedési eszközök használatával járó 
fertőzésveszélynek, elfogadta édesanyja ajánlatát, aki saját autóját bocsátotta rendelkezésükre. 
Édesanyja 2010. október 17-én vitte az autót Dániába. A petíció benyújtójának véleménye 
szerint a dán hatóságok eljárása ellentétes az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy 
másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről 
szóló 83/182/EGK tanácsi irányelv elveinek, a Tanács pedig nem teljesítette az irányelv 9. 
cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, amely kimondja, hogy a hároméves időszak 
letelte előtt a Bizottság jelentése alapján a Tanács újra megvizsgálja az e bekezdés alá tartozó 
eltérést, és adott esetben a Szerződés 99. cikkén alapuló bizottsági javaslat alapján 
intézkedéseket hoz az eltérés megszüntetésének biztosítása érdekében. A petíció benyújtója, 
akit megbotránkoztatott, hogy a dán hatóságok számára fontosabb a büntetés beszedése és egy 
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öreg autó lefoglalása, mint egy halálosan beteg gyermek hogyléte, az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Az 1225/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 18.; az 1349/2010. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9.; az 1444/2010. számú petíció 
elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 28.Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A három petíció benyújtói hasonló panaszokat nyújtottak be a Bizottsághoz a járművekre 
kirótt dán regisztrációs adókkal és a más tagállamokban nyilvántartásba vett járműveknek a 
dán hatóságok általi lefoglalásával kapcsolatban.

A regisztrációs adók alóli mentesség a 83/182/EGK irányelv értelmében

A személygépkocsikra kivetett adók terén nem létezik uniós szintű harmonizáció. Nagyon 
kevés olyan uniós jogszabály létezik, amely korlátozza a tagállamok ilyen adók kivetésére 
vonatkozó jogát, a tagállamok ezért széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek ezekben a 
kérdésekben. A 83/182/EGK tanácsi irányelv1 azonban biztosítja a valamely tagállam 
területén lakóhellyel rendelkező személy számára, hogy a tartózkodási helyétől eltérő 
tagállamban ideiglenesen használja autóját. A valamely tagállamban történő ilyen ideiglenes 
használat semmilyen adóügyi következménnyel nem járhat, feltéve, hogy a járművet használó 
személy „szokásos tartózkodási helye” egy másik tagállamban van. A három petíció benyújtói 
úgy vélik, hogy a 83/182/EGK irányelv alapján fennálló adómentesség az ő ügyük 
körülményeire is vonatkozna.

- A szokásos tartózkodási hely fogalma 

A szokásos tartózkodási hely meghatározásának céljából a 83/182/EGK irányelv 7. cikke 
szerint a személynek egy adott helyhez fűződő foglalkozási és személyes kötelékeit egyaránt 
figyelembe kell venni, csakúgy, mint e kötelékek időtartamát. Amennyiben ezek a kötelékek 
nem egyetlen tagállamhoz fűződnek, az irányelv a személyes kötelékeket részesíti előnyben a 
foglalkozásiakkal szemben, feltéve, hogy az adott személy arra a helyre rendszeresen 
visszatér. 

Először is, a tagállamok illetékes közigazgatási hatóságainak a feladata felmérni és mérlegelni 
minden ide vonatkozó, az egyes esetekre jellemző összes adatot, az EU ítélkezési 
gyakorlatából fakadó követelmények fényében. Továbbá a nemzeti bíróságoknak a 
rendelkezésükre álló valamennyi bizonyíték figyelembevételével kell elvégezniük az adott 
személy személyes és foglalkozási kötelékeire vonatkozó adatok átfogó értékelését (lásd a C-
262/99. sz. Louloudakis-ügy 57. pontját).

- Az érdekeltségek állandó központja
                                               
1 A Tanács 83/182/EGK irányelve egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 

behozatalának Közösségen belüli adómentességéről. HL L 105., 1983.4.23., 59. o.
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A szokásos tartózkodási helyet olyan helynek kell tekinteni, amelyet az érintett személy 
érdekeltségeinek állandó központjául választott (lásd a C-262/99. sz., Louloudakis-ügy 51. 
pontját). A folyamatosság követelménye arra a feltételre vonatkozik, amely szerint – a 
83/182/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban – az 
érdekeltnek minden naptári évben legalább 185 napot életvitelszerűen az adott helyen kell 
tartózkodnia.

Abban az esetben, ha valamely személy hosszabb időre marad egy másik tagállamban 
(például 2007-től 2010-ig, amely két petícióval érintett időszak, illetve 2008-tól 2010-ig, 
amely a harmadik petícióval érintett időszak), az évi 185 napos időtartambeli kritérium 
teljesül, és kizárólag a minőségi kritérium, azaz a személyes és foglalkozási kötelékek kérdése 
tesz szükségessé részletesebb vizsgálódást. E kétféle kötődés együttes vizsgálatát kell tehát 
elvégezni. Nem szükséges azonban, hogy a személy valamennyi személyes és foglalkozási 
kötődése egy adott helyre összpontosuljon. A 7. cikk (1) bekezdése szerint az érintettnek a 
szóban forgó helyen pusztán „személyes és foglalkozási kötődések [miatt]” kell élnie, ami 
nem zárja ki, hogy más helyekhez kapcsolódóan más tagállamokban is rendelkezik ilyen 
jellegű kötődésekkel.

A C-262/99. sz. Louloudakis-ügyben a Bíróság példaként egy sor olyan tényezőt sorolt fel, 
amelyek a magánszemély érdekeltségei állandó központjának tekintetében iránymutatásul 
szolgálhatnak. Ide kell érteni „e személynek és családtagjainak tényleges fizikai jelenlétét, 
azt, hogy van-e lakóhelyük, hogy a gyermekek ténylegesen hol járnak iskolába, hol kerül sor a 
szakmai tevékenység gyakorlására, hogy a vagyoni érdekek, illetve a hatóságokkal és 
társadalmi szervezetekkel fennálló közigazgatási kapcsolatok mely helyhez kötődnek, 
amennyiben mindezek a tényezők az érintett személy abbéli akaratát tükrözik, hogy az 
életmód és a szokásos társadalmi és szakmai kapcsolatok alakulása folytán a kiküldetési 
helyén bizonyos stabilitást alakítson ki”.

Ennek megfelelően egy személy foglalkozási kötelékeinek középpontja – külföldi 
munkavégzésének időtartama alatt – nem a származási országában, hanem a fogadó államban 
van. Az, hogy tagállamban végzett szakmai tevékenysége meghatározott időtartamra 
korlátozódik, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az adott személy – az említett időtartam 
alatt – szokásos tartózkodási hellyel rendelkezzen az adott tagállamban (lásd analógiával a 
C-392/05. sz. Georgios Alevizos-ügy 56. pontját).

Ami az érintett személyes kötődéseit illeti, itt mindenekelőtt a természetes személyekhez, 
vagyis meghatározott egyénekhez fűződő kapcsolat a döntő. Ha az érintett szolgálati ideje 
alatt a fogadó államban házastársával és kiskorú gyermekeivel él együtt, úgy ez lényeges 
támpont arra nézve, hogy személyes kötődéseit a fogadó államba helyezte át. Igaz ugyan, 
hogy emellett a származási országában, például egyéb családtagokhoz is fűzhetik személyes 
kötődések. Azok súlypontjának azonban főszabályként azon személyekre kell esnie, akikkel 
tartósan közös háztartásban él (azaz ha a három petíció benyújtóihoz hasonló körülmények 
között lévő személy Dániában él feleségével vagy feleségével és gyermekeivel, ez 
határozottan arra utalna, hogy személyes kötődései oda helyeződtek át).

A Bíróság „a vagyoni érdekek helyhez kötődését” is a személyi érdekek súlypontja 
meghatározására szolgáló lehetséges kritériumok közé sorolta. Alapesetben nem lenne 
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helytálló az érintett személyes kötődései súlypontjának meghatározása során a meghatározott 
– az érintettel közös háztartásban élő – egyénekhez fűződő kötődéssel szemben elsődlegesen
ilyen tényezőkre tekintettel lenni. 

- Az érdekeltségek állandó központjának áthelyezése

Ha az adott személy foglalkozási és személyes kötelékeinek súlypontja – külföldi 
munkavégzésének ideje alatt – már nem a származási országban található, hanem a fogadó 
államban, ennek az a következménye, hogy a 83/182/EGK irányelv értelmében ez a szokásos 
tartózkodási hely megváltoztatásának minősül, feladatai külföldön való ellátása, és végül a 
származási országba való visszatérése vonatkozásában egyaránt.

Meg kell jegyezni, hogy a Bíróság C-144/08. sz., Bizottság kontra Finnország ügyben hozott 
ítélete (amely a szokásos tartózkodási hely olyan körülmények között való meghatározásával 
foglalkozott, amikor az érintett személy valamely tagállambeli szakmai tevékenységének 
meghatározott időtartama van) nem játszik szerepet, ha a szakmai és személyes kötelékek 
átfogó értékelése egyetlen tagállamban állapítja meg az érintett érdekeinek állandó 
központját. Ennek megfelelően a Bíróság C-144/08. sz. ügyben tett megállapításai nem 
alkalmazandók olyan körülmények között, mint amelyek a három petíció benyújtóinak 
ügyében fennállnak, melyekben a szokásos tartózkodási hely átkerült a fogadó államba.

- A 83/182/EGK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése

Dánia a 83/182/EGK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján előírt különleges intézkedést 
alkalmaz. E különleges intézkedés alapján a Dán Királyság engedélyt kap arra, hogy bármely 
más tagállambeli személyt úgy tekintsen, hogy szokásos tartózkodási helye Dániában van, ha 
egy évig vagy egy 24 hónapos időszak alatt 365 napig ott él. Ha azonban az adott személyt 
úgy kell tekinteni, hogy két tartózkodási helye van, a fenti személy szokásos tartózkodási 
helye ott található, ahol házastársa és gyermekei élnek. Hasonló esetekben a Dán Királyság 
tárgyal a másik érintett tagállammal annak eldöntése érdekében, hogy adózási célokból a két 
tartózkodási hely közül melyiket kell figyelembe venni. 

Amennyiben azonban – a három petíció benyújtóinak ügyéhez hasonló körülmények között –
az adott személy szokásos tartózkodási helye a 83/182/EGK irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdése szerint Dániára változik, Dániának nem lesz szüksége arra, hogy a 9. cikk (3) 
bekezdésében előírt különleges intézkedést alkalmazza.

A Bizottság hozzá kívánja tenni, hogy 1998-ban javaslatot tett a 83/182/EGK irányelv 
rendelkezéseinek a belső piaci adószabályokra figyelemmel történő egységes szerkezetbe 
foglalására és aktualizálására1. Ez a javaslat a továbbiakban nem írta elő Dánia számára a 
különleges intézkedést. A Tanács azonban nem tudott megállapodásra jutni a Bizottság 
javaslatát illetően, és ezért a 9. cikk (3) bekezdésében előírt különleges intézkedés továbbra is 
hatályban van. 

A céges autókra kivetett adók alóli mentességre vonatkozó uniós ítélkezési gyakorlat 
                                               
1 Javaslat a tartózkodási hely változtatásának keretében a személygépkocsiknak egy másik tagállamba történő végleges 

behozatala vagy ideiglenesen a nyilvántartásbavétel államától eltérő tagállamban való használatának adóztatásáról szóló 
tanácsi irányelvre, COM(1998)30 végleges. HL C 108., 1998.4.7., 75. o.
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A petíciók benyújtóinak egyike (1349/2010) a Bíróságnak a C-151/04. sz. Claude Nadin és a 
C-152/04. sz. Jean-Pascal Durré egyesített ügyekben a céges autók adómentességével 
kapcsolatban hozott ítéletére hivatkozott. Ezekben az ügyekben a Bíróság megállapította, 
hogy egy vállalat azon részvényesei, igazgatói és vezetői, akik az egyik tagállamban 
dolgoznak a vállalat számára, de egy másikban laknak, a lakóhelyük szerinti országban 
magán- és munkacélra is használhatják a cég nevén nyilvántartásba vett járművet, amíg a 
járművet elsősorban a lakóhelyük szerinti országon kívül használják. 

Olyan körülmények esetén azonban, mint amelyek 1349/2010 petíció ügyében is fennállnak, 
elsősorban azért nem alkalmazható a más tagállamban nyilvántartásba vett céges autókra 
kivetett adók alóli mentességre vonatkozó uniós ítélkezési gyakorlat, mert a petíció benyújtója 
nem céges autót, azaz nem a munkáltatója nevén nyilvántartásba vett autót használ. Mivel a 
petíció benyújtója a saját neve alatt nyilvántartásba vett magánautót használ, ilyen helyzetben 
kizárólag a 83/182/EGK irányelv lehet az egyetlen releváns irányelv.

A személygépkocsikra kirótt regisztrációs adó kifizetésének kötelezettsége, ha a szokásos 
tartózkodási hely áthelyeződik

A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a közösségi szabályokkal összhangban van, ha a tagállam az
érintett személynek a területén található szokásos tartózkodási helyének megállapításakor a 
gépjármű után regisztrációs adó megfizetését írja elő, függetlenül attól, hogy e személy más 
tagállamban már fizetett-e hasonló regisztrációs adót (ebben az értelemben lásd a Bíróság C-
138/04. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben hozott ítéletének 13. pontját).

Emellett az is következik a Bíróság ítélkezési gyakorlatából (a C-387/01. sz. Weigel-ügyben 
hozott ítélet 55. pontja és a C-365/02. sz. Lindfors-ügyben hozott ítélet 34. pontja), hogy míg 
a gépjármű regisztrációs adó talán kedvezőtlenül befolyásolja a szabad mozgáshoz való jog 
gyakorlására vonatkozó döntést, a Szerződés nem garantálja, hogy a tartózkodási hely Európai 
Unión belüli megváltoztatása adóügyi szempontból semleges lesz. Egy egyén által az efféle 
tartózkodásihely-változtatás eredményeképpen tapasztalt hátrány csak akkor lenne ellentétes a 
Szerződés rendelkezéseivel, ha azokhoz képest kerülne hátrányos helyzetbe, akik már 
kötelesek ilyen típusú adót fizetni; pl. a migráns munkavállalónak nagyobb összegű adót 
kellene fizetnie, mint egy, a tagállamban már letelepedett személynek. 

A magas regisztrációs adó és az adóérték meghatározása

Emellett a dán jogszabály alapján az autókra kivetett magas regisztrációs adót illetően a 
Bizottság a Bíróság C-383/01. sz. De Danske Bilimportører-ügyben hozott ítéletére utal, 
amelyben a Bíróság megállapította, hogy ezek az adómértékek nem sértik az uniós jogot.

Ami az adóérték meghatározására vonatkozó dán jogszabályt illeti, meg kell jegyezni, hogy 
Dánia jogszabályait az EU ítélkezési gyakorlatának, és különösen a Bíróság C-47/88. sz. 
Bizottság kontra Dánia ügyben hozott ítéletének való megfelelés érdekében kiigazította. A 
dán jog alapján a regisztrációs adó kiszámításakor valóban figyelembe veszik az autó 
tényleges értékcsökkenését, hogy a regisztrációs adó ne haladja meg a hazai nyilvántartásban 
lévő hasonló autók értékébe épült maradványadó értékét. 
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Ezért nem ellentétes az uniós jogszabályokkal, hogy az új járművekre kirótt, magas dán 
regisztrációs adó következtében e járművek értéke a dán piacon sokkal lassabban csökken, 
mint azokban az országokban, ahol ez az adó alacsonyabb. Így azokban az országokban, 
amelyekben az autók után csak hozzáadottérték-adót kell fizetni, ennek az adónak a 
maradványrésze a használt autó értékében néhány év múlva már gyakorlatilag 
elhanyagolható; Dániában ezzel szemben ez nem fordulhat elő.

Magánszemélyek közötti kölcsönadás

Az 1444/2010. sz. petíció benyújtója ügyének körülményei abban térnek el lényegesen a két 
másik petíció benyújtó ügyének körülményeitől, hogy nem a saját autóját használta, hanem az 
apjától kölcsönkapott, lengyel forgalmi rendszámú autót. 

Meg kell jegyezni, hogy a Bíróság előtt folyamatban lévő C-580/10. sz. G. Frank-ügyben a 
Hoge Raad der Nederlanden a petíció benyújtója ügyének körülményeihez hasonló helyzettel 
kapcsolatban utalt egy kérdést előzetes döntéshozatalra. Ilyen módon a Bíróságnak kell 
eldöntenie, hogy az EUMSZ 21. cikkére figyelemmel az európai uniós jog meggátolja-e a 
tagállamot abban, hogy adót vessen ki egy másik tagállamban nyilvántartásba vett autó saját 
közúthálózatán történő használatának megkezdésére, amennyiben az autót a másik tagállam 
lakosa adta kölcsön és az autót magáncélra használja az először említett tagállam területén 
egy olyan személy, aki ennek a tagállamnak a lakosa, ám a másik tagállam állampolgára. 

A Bíróság korábban még nem foglalkozott e kérdéssel, ezért a Bizottság megvárná a Bíróság 
ítéletét, mielőtt állást foglalna azzal kapcsolatban, hogy a magánszemélyek között 
kölcsönadott autókra vonatkozó dán adószabály esetleg ellentétes-e az európai uniós joggal.

A más tagállamban nyilvántartásba vett személygépkocsik lefoglalása esetén alkalmazott dán 
gyakorlati eljárások

A Bizottság felkérte a dán hatóságokat, hogy a más tagállamokban nyilvántartásba vett 
járművek ideiglenes lefoglalásával kapcsolatban adjanak áttekintést a dániai helyzetről. Ezt 
követően Dánia elismerte, hogy az európai uniós jognak, és különösen a Bíróság C-156/04. 
sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügyben hozott ítéletének való 
megfelelés érdekében módosítania kell az ilyen lefoglalásokkal kapcsolatos, jelenlegi 
gyakorlatát. Dánia ennek megfelelően rendelkezéseket1 fogadott el, amelyek egyértelművé 
teszik, hogy egy-egy adott helyzetben, még a lefoglalás megtörténte előtt az adóhatóságoknak 
mérlegelniük kell, hogy az intézkedés célja – amely a díjak és bírságok behajtása – elérhető-e 
kevésbé radikális intézkedésekkel, például a biztosíték nyújtására való felszólítással. 

Következtetés 

A nemzeti bíróságok feladata, hogy a három ügyre jellemző összes lényeges körülményt az 
uniós ítélkezési gyakorlatból fakadó követelmények fényében értékeljék és mérlegeljék, és 
döntsenek arról, hogy az autók mentesülhetnek-e Dániában a 83/182/EGK irányelv szerinti 
regisztrációs adó alól. 
                                               
1 A SKAT 2011-1 sz. Jogi Útmutatója, amely a dán vámtörvény szerinti visszatartással vagy lefoglalással foglalkozik. Ez a 

2011 januárjában megjelent Jogi Útmutató státusát tekintve körlevél, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt rendelkezések 
kötelező erejűek az Adóügyi Minisztérium alkalmazottjaira nézve. 
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Ugyanakkor, miután elemezte a három petíció ügyeinek körülményeit, a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy a petíciók benyújtóinak ügyei nem bizonyítják olyan általános közigazgatási 
gyakorlat vagy nemzeti jogszabály meglétét a regisztrációs adó kivetésével kapcsolatban, 
amely nem felelne meg a 83/182/EGK irányelvnek. 

A C-580/10 sz. G. Frank-ügyben a Bíróságnak kell döntenie arról a kérdésről, hogy az 
EUMSZ 21. cikke kizárja-e azt, hogy a tagállamok regisztrációs adót az 1444/2010. sz. 
ügyben fennállóhoz hasonló körülmények esetén. Ennek megfelelően a Bizottság azt találja 
helyénvalónak, ha nem foglal állást mindaddig, amíg a Bíróság ítéletet nem hoz az említett 
ügyben.

Ami a más tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek lefoglalásával kapcsolatos dán 
gyakorlati eljárásokat illeti, a Bizottság elégedetten nyugtázza, hogy Dánia az említett 
eljárásoknak az európai uniós jogszabályokhoz való igazítása érdekében módosította azokat. 
Mivel a lefoglalásokkal kapcsolatos dán jogszabályok és gyakorlati eljárások most már 
megfelelnek az uniós jognak, a Bizottság ezen a téren nem szándékozik további lépéseket 
tenni.


