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Temats: Lūgumraksts Nr. 1225/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Dariusz Pachala, par Polijā reģistrēta automobiļa konfiscēšanu uz Dānijas un 
Vācijas robežas

Lūgumraksts Nr. 1349/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Ryszard Antoni Bielawa, par Polijā reģistrētas automašīnas konfiscēšanu, ko 
veica Dānijas varas iestādes, un ar to saistītajiem šķēršļiem brīvai 
darbaspēka kustībai

Lūgumraksts Nr. 1444/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Jacek Naguszewski, par to, ka Dānijas policijas un nodokļu iestādes 
konfiscēja Polijā reģistrētu automašīnu un nepildīja pienākumu aizsargāt 
slimu bērnu

1. Lūgumraksta Nr. 1225/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēju, kam kopš 2007. gada ir vairāki pagaidu darba līgumi Dānijā, 
2010. gada aprīlī, šķērsojot Dānijas un Vācijas robežu Polijā reģistrētā automobilī, apturēja 
Dānijas policijas darbinieki. Pamatojoties uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs pastāvīgi dzīvo 
Dānijā, policijas darbinieki konfiscēja viņa automobili. Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret 
Dānijas policijas izmantotajām metodēm un šajā saistībā atsaucas uz Padomes 
Direktīvu 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu 
transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā, un Tiesas spriedumu lietā C-
144/08, Komisija pret Somiju, sakarā ar „valsts pienākumu neizpildi —
Direktīva 83/182/EEK — nodokļu atbrīvojumi — transportlīdzekļu pagaidu ievešana —
pastāvīgā dzīvesvieta”.  Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka saistībā ar ārvalstī reģistrētu 
transportlīdzekļu pagaidu izmantošanu Dānijas policijas darbinieki un nodokļu iestādes pret 
daudziem ārvalstniekiem, jo īpaši poļiem, izturas nepieņemami, tāpēc viņš lūdz Eiropas 
Parlamentam izskatīt šo jautājumu.
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Lūgumraksta Nr. 1349/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pašreiz dzīvo Dānijā, bet kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Polija, 
sūdzas par to, ka Dānijas varas iestādes konfiscēja viņam Polijā reģistrētu automašīnu, ko viņš 
izmanto, lai reizi gadā apciemotu ģimeni Polijā, un iestāžu izvirzītām nelikumīgām 
kriminālapsūdzībām. Viņš arī iebilst pret nodokļu iestāžu prasību samaksāt pārmērīgi augsto 
reģistrācijas maksu un sodu un uzskata, ka ir rīkojies saskaņā ar atbilstošajiem ES tiesību 
aktiem par mehānisko transportlīdzekļu reģistrāciju un aplikšanu ar nodokļiem. Šajā saistībā 
viņš norāda uz Kopienu Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-151/04 un C-152/04 
krimināltiesvedībā pret Claude Nadin, Nadin-Lux SA un Jean-Pascal Durré (atsauces uz 
Neufchateau Tribunal de Police iepriekšēju nolēmumu), kas attiecās uz tādas uzņēmumam 
piederošas automašīnas izmantošanu, kura reģistrēta citā dalībvalstī, un uz Kopienu Tiesas 
spriedumu lietā C-156/04, Komisija pret Grieķijas Republiku, kurā tiesa atzina, ka „Komisija 
uzskata, ka šīs sankcijas (t. i., konfiskācija) kopā ar Grieķijas administratīvo iestāžu praksi 
attiecībā uz pastāvīgas dzīvesvietas atrašanās vietas noteikšanu un ieinteresētās personas 
iespējamās labticības neņemšanu vērā ir nesamērīgas”. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties.

Lūgumraksta Nr. 1444/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Dānijas policijas un nodokļu iestāžu attieksmi, 
2010. gada 11. novembrī viņu apturot un konfiscējot viņa mātes automašīnu, kura reģistrēta 
Polijā un kurā viņš veda savu ar vēzi slimo bērnu uz ķīmijterapijas procedūru. Neņemot vērā 
lūgumraksta iesniedzēja iebildumus, viņam, viņa sievai un slimajam bērnam tika pavēlēts 
izkāpt no automašīnas, atstājot viņus aukstumā un nesniedzot nekādu palīdzību. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka Dānija ir viņa pagaidu dzīvesvieta un viņš izmanto savas tiesības 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un 
viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā. Viņš arī 
apgalvo, ka pieticīgo ienākumu dēļ viņš nav varējis iegādāties automašīnu un, ņemot vērā to, 
ka viņa dēla ārsti ir aizlieguši pakļaut bērnu inficēšanās riskam sabiedriskajā transportā, viņš 
ir pieņēmis savas mātes piedāvājumu aizdot viņam savu automašīnu. Viņa māte ieveda 
automašīnu Dānijā 2010. gada 17. oktobrī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Dānijas varas 
iestāžu rīcība ir pretrunā principiem, kuri ietverti Padomes Direktīvā 83/182/EEK par nodokļu 
atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu ievešanai no vienas dalībvalsts 
citā, un ka Padome nav pildījusi savus pienākumus atbilstīgi direktīvas 9. panta 3. punktam, 
kurā noteikts, ka pirms trīs gadu laikposma Padome, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, 
pārskatīs šajā punktā minēto izņēmumu un vajadzības gadījumā pēc Komisijas priekšlikuma, 
pamatojoties uz Līguma 99. pantu, noteiks pasākumus, kas vajadzīgi izņēmuma atcelšanai. 
Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir sašutis, ka pēc Dānijas varas iestāžu uzskatiem soda naudas 
iekasēšana un vecas automašīnas konfiscēšana ir svarīgāka par smagi slima bērna veselību, 
aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1225/2010 atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. janvārī, lūgumraksts 
Nr. 1349/2010 atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. februāri, lūgumraksts Nr. 1444/2010 atzīts 
par pieņemamu 2011. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Trīs lūgumrakstos Komisijai iesniegtas līdzīgas sūdzības par Dānijas automobiļu reģistrācijas 
nodokli un par citā dalībvalstī reģistrētu automobiļu konfiskāciju, ko veica Dānijas varas 
iestādes.

– Atbrīvošana no automobiļa reģistrācijas nodokļa saskaņā ar Direktīvu 83/182/EEK

Vieglo automobiļu nodokļu jomā pašreiz nav ES līmenī saskaņotu noteikumu. Tikai ļoti 
nedaudzi ES tiesību akti ierobežo dalībvalstu tiesības piemērot šādus nodokļus, tāpēc 
dalībvalstīm šajā jomā ir plaša rīcības brīvība. Tomēr Padomes Direktīva 83/182/EEK 1
paredz iespēju personai, kura dzīvo vienā dalībvalstī, uz laiku lietot savu automobili citā 
dalībvalstī, kas nav šīs personas dzīvesvietas dalībvalsts. Šādu pagaidu izmantošanu vienā 
dalībvalstī nedrīkst aplikt ar nodokļiem, ja automašīnu izmantojošās personas pastāvīgā 
dzīvesvieta ir citā dalībvalstī. Trīs lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka viņu gadījumos 
attiecīgajos apstākļos būtu jāpiemēro Direktīvā 83/182/EEK paredzētais atbrīvojums no 
nodokļa.

– Pastāvīgās dzīvesvietas jēdziens 

Direktīvas 83/182/EK 7. pantā paredzēts, ka, nosakot pastāvīgās dzīvesvietas atrašanās vietu, 
jāņem vērā gan personas profesionālās, gan privātās saistības ar noteiktu vietu, kā arī šo 
saistību ilgums. Gadījumā, ja šīs saistības ir dažādās dalībvalstīs, direktīvā par prioritārām tiek 
uzskatītas privātās, nevis profesionālās saistības, ja persona vietā, ar kuru to saista privātās 
saistības, atgriežas regulāri. 

Dalībvalstu kompetentajām administratīvajām iestādēm katrā konkrētā gadījumā vispirms 
jāizvērtē un jāapsver visi attiecīgie fakti, ņemot vērā kritērijus, kas izriet no ES tiesu prakses. 
Turklāt valstu tiesām, ņemot vērā visus tām iesniegtos pierādījumus, ir jāveic informācijas par 
personas privātajām un profesionālajām saistībām vispārējs novērtējums (sk. lietu C-262/99, 
Louloudakis, 57. punktu).

– Pastāvīgais interešu centrs

Par pastāvīgo dzīvesvietu jāuzskata vieta, kur ieinteresētā persona ir nodibinājusi savu 
pastāvīgo interešu centru (sk. lietu C-262/99, Louloudakis, 51. punktu). Pastāvīgās 
dzīvesvietas kritērijs saistīts ar noteikumu, ka saskaņā ar Direktīvas 83/182/EEK 7. panta 
1. punktu pastāvīgā dzīvesvieta ir tā vieta, kur persona dzīvo vismaz 185 dienas kalendāra 
gadā.

Ja persona ilgāku laiku pastāvīgi dzīvo citā dalībvalstī (piemēram, no 2007. līdz 2010. gadam, 
kā minēts divos lūgumrakstos, un no 2008. līdz 2010. gadam — trešajā lūgumrakstā), laika 
kritērijs — 185 dienas katrā kalendāra gadā — varētu būt izpildīts un sīkāk būtu jāpārbauda 
tikai atbilstība kvalitātes kritērijam, proti, privātās un profesionālās saistības. Tādēļ abu veidu 
saistības jāaplūko kopumā. Visām attiecīgās personas privātajām un profesionālajām 

                                               
1 Padomes Direktīva 83/182/EK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai 

no vienas dalībvalsts citā, OV L 105, 23.4.1983., 59. lpp.



PE464.865v01-00 4/7 CM\866806LV.doc

LV

saistībām nav jābūt vienā konkrētā vietā. Direktīvas 7. panta 1. punkta noteikums, ka personai 
attiecīgajā vietā jādzīvo tikai „personīgu un profesionālu saistību dēļ”, neliedz šai personai 
šādas saistības citās vietās citās dalībvalstīs.

Spriedumā lietā C-262/99, Louloudakis, Tiesa kā piemēru tika uzskaitījusi virkni faktoru, ar 
kuriem var izskaidrot privātpersonas interešu pastāvīgo centru. To starpā ir „attiecīgās 
personas, viņas ģimenes locekļu fiziska klātbūtne, dzīvesvietas iekārtošana, fakts, ka bērni 
apmeklē skolu, profesionālo darbību veikšanas vieta, vieta, ar kuru saistītas īpašuma intereses, 
un vieta, ar kuru pastāv pārvaldes attiecības ar valsts iestādēm un sabiedriskajām 
organizācijām, ciktāl ar šiem faktoriem tiek izteikta attiecīgās personas griba piešķirt zināmu 
pastāvību vietai, ar kuru pastāv šīs saistības, pamatojoties uz dzīves paražu un normālu 
sociālu un profesionālu attiecību rezultātā radušos turpinātību”.

Strādājot ārvalstīs, personas galvenā profesionālo saistību vieta nav izcelsmes valstī, bet gan 
uzņēmējvalstī. Tas, ka persona profesionālo darbību kādā dalībvalstī veic noteiktu laiku, 
neizslēdz iespēju, ka attiecīgajā laikā šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir šajā dalībvalstī 
(salīdzināšanai skatīt lietu C-392/05, Georgios Alevizos, 56. punktu).

Attiecībā uz personas privātajām saistībām noteicošās, pirmkārt, ir viņa saistības ar fiziskām 
personām, proti, konkrētām personām. Ja, strādājot kādā ārvalstī, attiecīgā persona kopā ar 
laulāto un bērniem dzīvo uzņēmējvalstī, tad to var uzskatīt par pārliecinošu argumentu tam, ka 
viņa privātās saistības ir pārceltas uz šo valsti. Protams, attiecīgajai personai var būt papildu 
privātas saistības izcelsmes valstī, piemēram, ar pārējiem ģimenes locekļiem. Tomēr šīs 
personas privātās saistības ir svarīgākas attiecībā uz personām, ar kurām viņš ilgstoši dzīvo 
vienā mājsaimniecībā (tāpēc, ja persona tādos apstākļos, kādi ir trīs lūgumrakstu iesniedzēju 
gadījumā, dzīvo Dānijā vienā mājsaimniecībā ar sievu vai sievu un bērniem, tad to var 
uzskatīt par pārliecinošu argumentu tam, ka viņa privātās saistības ir pārceltas uz šo valsti).

Tiesa par iespējamiem kritērijiem personas interešu centra noteikšanai ir atzinusi arī „vietu, ar 
kuru saistītas īpašuma intereses”. Tomēr parasti nebūtu pareizi, nosakot attiecīgās personas 
personīgo saistību galveno vietu, par prioritāriem uzskatīt šādus faktorus, nevis personas 
saistības ar konkrētiem indivīdiem, ar kuriem tā dzīvo kopīgā mājsaimniecībā. 

– Pastāvīgo interešu centra maiņa

Ja, strādājot ārvalstīs, personas galvenā profesionālo un privāto saistību vieta vairs neatrodas 
viņa izcelsmes valstī, bet gan uzņēmējvalstī, tad tā uzskatāma par pastāvīgās dzīvesvietas 
pārcelšanu Direktīvas 83/182/EEK izpratnē gan attiecībā uz profesionālās darbības veikšanu 
ārvalstīs, gan iespējamo atgriešanos izcelsmes valstī.

Jānorāda, ka Tiesas spriedumā lietā C-144/08, Komisija pret Somiju (pastāvīgās dzīvesvietas 
noteikšana, ja persona noteiktu laiku strādā kādā dalībvalstī), nav būtiski, vai, novērtējot 
profesionālās un privātās saistības, attiecīgās personas pastāvīgo interešu centrs tiek noteikts 
vienā dalībvalstī. Tāpēc Tiesas atzinumi lietā C-144/08 netiek piemēroti šo trīs lūgumrakstu 
iesniedzēju lietās minētajos apstākļos, proti, kad pastāvīgā dzīvesvieta pārcelta uz 
uzņēmējvalsti.

– Direktīvas 83/182/EEK 9. panta 3. punkts



CM\866806LV.doc 5/7 PE464.865v01-00

LV

Dānija piemēro Direktīvas 83/182/EEK 9. panta 3. punktā paredzēto īpašo režīmu. Saskaņā ar 
šo režīmu Dānijai ir atļauts uzskatīt, ka jebkuras personas, kura nāk no citas dalībvalsts, 
pastāvīgā dzīvesvieta ir Dānijā, ja šī persona tur dzīvo gadu vai 365 dienas 24 mēnešu laikā. 
Tomēr, ja tiek uzskatīts, ka personai ir divas dzīvesvietas, šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir 
tur, kur dzīvo personas laulātais un bērni. Līdzīgos gadījumos Dānijai ir jāapspriežas ar otru 
ieinteresēto dalībvalsti, lai noteiktu, kuru no dzīvesvietām ņemt vērā nodokļu uzlikšanai. 

Tomēr šajos trīs lūgumrakstu iesniedzēju minētajos apstākļos, kad personas pastāvīgā 
dzīvesvieta ir pārcelta uz Dāniju saskaņā ar Direktīvas 83/182/EEK 7. panta 1. punktu, 
Dānijai nebūtu jāpiemēro 9. panta 3. punktā paredzētais īpašais režīms.

Komisija vēlas piebilst, ka 1998. gadā tā ierosināja priekšlikumu direktīvai1, lai konsolidētu 
un atjauninātu Direktīvas 83/182/EEK noteikumus, ņemot vērā iekšējā tirgus nodokļu 
noteikumus. Šajā priekšlikumā Dānijai vairs nebija paredzēts īpašs režīms. Tomēr Padome 
nevarēja panākt vienošanos par Komisijas priekšlikumu, tāpēc 9. panta 3. punktā paredzētais 
īpašais režīms vēl aizvien ir spēkā. 

ES tiesu prakse attiecībā uz uzņēmumu automobiļu atbrīvošanu no nodokļiem 

Viena lūgumraksta (Nr. 1349/2010) iesniedzējs atsaucas uz Tiesas spriedumu apvienotajās 
lietās C-151/04, Claude Nadin, un C-318/04, Jean-Pascal Durré, kas attiecās uz uzņēmumu 
automobiļu atbrīvošanu no nodokļiem. Šajās lietās Tiesa nosprieda, ka uzņēmuma akcionāri, 
direktori un pārvaldnieki, kas uzņēmuma uzdevumā strādā vienā dalībvalstī, bet dzīvo citā 
dalībvalstī, dzīvesvietas valstī var lietot uz uzņēmuma vārda reģistrēto automobili gan 
privātām, gan darba vajadzībām, ja šo automobiļu galvenā izmantošanas vieta nav 
dzīvesvietas valsts. 

Tomēr lūgumrakstā Nr. 1349/2010 minētajos apstākļos ES tiesu prakse attiecībā uz citā 
dalībvalstī reģistrētu uzņēmuma automobiļu atbrīvošanu no nodokļiem nav piemērojama 
galvenokārt tādēļ, ka lūgumraksta iesniedzējs neizmanto uzņēmuma automobili, t. i., 
automobili, kas reģistrēts uz viņa darba devēja vārda. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs izmanto 
privātu automobili, kas reģistrēts uz viņa vārda, vienīgā direktīva, ko varētu piemērot viņa 
situācijā, ir Direktīva 83/182/EEK.

Prasība maksāt automobiļa reģistrācijas nodokli pastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā

Tiesa nolēmusi, ka dalībvalsts prasība maksāt transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli, ja 
attiecīgās personas pastāvīgā dzīvesvieta atrodas tās teritorijā, neatkarīgi no tā, vai šāds 
reģistrācijas nodoklis jau ir samaksāts citā dalībvalstī, atbilst ES tiesību aktu noteikumiem 
(šajā saistībā sk. spriedumu lietā C-138/04, Komisija pret Dāniju, 13. punktu).

Turklāt no Tiesas prakses (lieta C-387/01, Weigel, 55. punkts, un lieta C-365/02, Lindfors, 
34. punkts) izriet, ka, lai gan reģistrācijas nodoklis var negatīvi ietekmēt iespējas pieņemt 

                                               
1 Priekö likums Padomes Direktīvai par nodokļu režīma noteikšanu privātajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kurus 

galīgi ieved citā dalībvalstī dzīvesvietas maiņas gadījumā vai kurus izmanto uz laiku citā, nevis tajā dalībvalstī, kur tie 
reģistrēti, COM(1998)30 galīgā redakcija, OV L 108, 7.4.1998., 75. lpp.
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lēmumu par brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu, Līgums nekādi negarantē, ka 
dzīvesvietas maiņa Savienības teritorijā neskars nodokļus. Jebkuri neizdevīgi nosacījumi, kas 
personai rodas dzīvesvietas maiņas dēļ, būtu pretrunā Līguma nosacījumiem tikai tad, ja šai 
personai tiktu radīta mazāk labvēlīga situācija nekā tām personām, kam jau iepriekš šāds 
nodoklis ir ticis piemērots; piemēram, nodokļa apmērs migrējošam darba ņēmējam ir lielāks 
nekā personai, kas jau dzīvo attiecīgajā dalībvalstī. 

Automobiļa reģistrācijas augstās nodokļa likmes un nodokļa bāzes noteikšana

Attiecībā uz Dānijas tiesību aktos noteiktajām augstajām automobiļa reģistrācijas nodokļa 
likmēm Komisija norāda uz Tiesas spriedumu lietā C-383/01, De Danske Bilimportører, kur 
Tiesa atzina, ka šīs likmes nav pretrunā ES tiesību aktiem.

Attiecībā uz Dānijas tiesību aktiem par nodokļa bāzes noteikšanu vēlams norādīt, ka Dānija, 
pieņemot savus tiesību aktus, ņēmusi vērā ES tiesu praksi, proti, Tiesas spriedumu lietā C-
47/88, Komisija pret Dāniju. Patiešām, saskaņā ar Dānijas tiesību aktu noteikumiem, 
aprēķinot reģistrācijas nodokli, ņem vērā automobiļa faktisko nolietojumu, lai nepārsniegtu 
atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu valsts teritorijā jau reģistrētu transportlīdzekļu 
vērtībā. 

Tāpēc ES tiesību aktiem nav pretrunā tas, ka augstais transportlīdzekļu reģistrācijas nodoklis, 
ko Dānijā piemēro jauniem automobiļiem, rada situāciju, ka to vērtība Dānijas tirgū mazinās 
ievērojami lēnāk nekā valstīs, kurās transportlīdzekļu nodoklis ir zemāks. Tādējādi valstīs, 
kurās automobiļi ir aplikti tikai ar pievienotās vērtības nodokli, pēc dažiem gadiem šā nodokļa 
atlikusī daļa attiecībā uz lietotu automobili būs pavisam niecīga, turpretim Dānijā šāda 
situācija nav iespējama.

Automobiļa aizdošana privātpersonām

Lūgumrakstā Nr. 1444/2010 situācija vienā punktā būtiski atšķiras no abos pārējos 
lūgumrakstos aprakstītajām situācijām, jo lūgumraksta iesniedzējs nelietoja savu automobili, 
bet gan Polijā reģistrētu no tēva aizlienētu automobili. 

Jānorāda, ka lietā C-580/10, G. Frank, ko šobrīd izskata Tiesa, Hoge Raad der Nederlanden
lūdza sniegt prejudiciālu nolēmumu lietā, kuras apstākļi ir līdzīgi lūgumraksta iesniedzēja 
lietā minētajiem. Tādējādi Tiesai jāpieņem lēmums par to, vai, ņemot vērā LESD 21. pantu, 
dalībvalstij saskaņā ar ES tiesību aktu noteikumiem jāatturas piemērot nodokli 
transportlīdzeklim, kuru pirmo reizi ekspluatē ceļu tīklā dalībvalsts teritorijā, gadījumā, ja šis 
transportlīdzeklis ir reģistrēts citā dalībvalstī, to ir aizdevis šīs citas dalībvalsts iedzīvotājs un 
persona, kura dzīvo pirmajā minētajā dalībvalstī, bet kurai ir citas dalībvalsts pilsonībā, to 
izmanto braukšanai privātos nolūkos pirmās dalībvalsts teritorijā.

Tiesa šo jautājumu vēl nav izskatījusi, tāpēc pirms nostājas pieņemšanas jautājumā par to, vai 
Dānijas tiesību aktu noteikumi, ko piemēro attiecībā uz privātpersonām aizdotu automobiļu 
aplikšanu ar nodokli, varētu būt pretrunā ES tiesību aktu noteikumiem, Komisijai būtu jāgaida 
Tiesas spriedums šajā lietā.

Dānijas praktiskās procedūras citās dalībvalstīs reģistrētu automobiļu konfiscēšanai
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Komisija lūdza Dānijai sniegt ziņojumu par citās dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu 
konfiscēšanas kārtību Dānijā. Pēc tam Dānija atzina, ka tai jāmaina pašreizējās praktiskās 
procedūras, lai ievērotu ES tiesību aktu noteikumus, proti, Tiesas spriedumu lietā C-156/04, 
Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku. Tādēļ Dānija pieņēma noteikumus1, 
kuros skaidri noteikts, ka nodokļu iestādēm katrā konkrētā situācijā un pirms konfiskācijas 
jāizvērtē, vai pasākuma mērķi — nodevu un maksas iekasēšanu — iespējams sasniegt, 
izmantojot mazāk radikālus līdzekļus, ietverot arī prasību par nodrošinājuma iemaksu. 

Secinājums 

Valsts tiesām, ņemot vērā no ES tiesu prakses izrietošos kritērijus, ir jāizvērtē un jāizsver visi 
attiecīgie fakti, kas raksturo šīs trīs lietas, un tādā veidā jānosaka, vai minētos automobiļus var 
atbrīvot no Dānijas transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļa saskaņā ar Direktīvu 83/182/EEK. 

Izanalizējusi šajos trīs lūgumrakstos minētos apstākļus, Komisija uzskata, ka šīs lietas 
neliecina par vispārēju administratīvu praksi vai to, ka valsts tiesību akti attiecībā uz 
automobiļu reģistrācijas nodokļa piemērošanu neatbilstu Direktīvai 83/182/EEK. 

Lietā C-580/10, G. Frank, Tiesa izskatīs jautājumu par to, vai LESD 21. pants attur 
dalībvalstis no automobiļa reģistrācijas nodokļa uzlikšanas apstākļos, kas līdzīgi lūgumrakstā 
Nr. 1444/2010 minētajiem. Tāpēc Komisija uzskata, ka pirms Tiesas sprieduma 
pasludināšanas šajā lietā nebūtu pareizi pieņemt nostāju šajā jautājumā.

Attiecībā uz Dānijas praktiskajiem pasākumiem citās dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu 
konfiscēšanai Komisija ir pārliecināta, ka Dānija ir grozījusi savus praktiskos pasākumus, lai 
tie atbilstu ES tiesību aktu noteikumiem. Tā kā Dānijas tiesību akti un praktiskās procedūras 
attiecībā uz konfiskāciju šobrīd atbilst ES tiesību aktu noteikumiem, Komisija neveiks 
turpmākas darbības šajā konkrētajā jomā.

                                               
1  SKAT juridiskās norādes Nr. 2011-1, kas attiecas uz preču aizturēšanu un konfiskāciju saskaņā ar Dānijas muitas 

noteikumiem. Šīs juridiskās norādes, ko publicēja 2011. gada janvārī, ir apkārtraksts, tāpēc Nodokļu ministrijas 
darbiniekiem to noteikumi ir saistoši. 


