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Betreft: Verzoekschrift 1225/2010, ingediend door Dariusz Pachala (Poolse nationaliteit), 
over inbeslagneming van een in Polen geregistreerde auto bij de Deens-Duitse 
grens

Verzoekschrift 1349/2010, ingediend door Ryszard Antoni Bielawa (Poolse 
nationaliteit), over de beslaglegging door de Deense autoriteiten op zijn in Polen 
geregistreerde motorvoertuig, en de daarmee verbonden belemmeringen voor het 
vrij verkeer van werknemers

Verzoekschrift 1444/2010, ingediend door Jacek Naguszewski (Poolse 
nationaliteit), over de inbeslagneming door de Deense belasting- en 
douaneautoriteiten van een in Polen geregistreerd motorvoertuig en de daarmee 
verbonden verzaking van de plicht om een zieke baby te beschermen

1. Samenvatting van verzoekschrift 1225/2010

Indiener, die sinds 2007 een aantal tijdelijke arbeidscontracten heeft gehad in Denemarken, werd 
in april 2010 aangehouden door de Deense politie, toen hij de Deens-Duitse grens passeerde in 
zijn in Polen geregistreerde auto. De politie nam zijn auto in beslag op grond van het feit dat 
indiener zijn gewone verblijfplaats in Denemarken had. Indiener protesteert tegen het optreden 
van de Deense politie en verwijst in dit verband naar Richtlijn 83/182/EEG van de Raad 
betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen 
binnen de Gemeenschap en naar het arrest van het Hof in zaak C-144/08 Commissie/Republiek 
Finland betreffende "Niet-nakoming – Richtlijn 83/182/EEG – Belastingvrijstellingen –
Tijdelijke invoer van vervoermiddelen – Gewone verblijfplaats". Indiener wijst erop dat een 
groot aantal buitenlandse burgers, Polen in het bijzonder, blootgesteld worden aan het 
onacceptabele optreden van de Deense politionele en belastingautoriteiten in verband met 
tijdelijk gebruik van in het buitenland geregistreerde motorvoertuigen en derhalve verzoekt hij 
het Europees Parlement om deze zaak in behandeling te nemen.

Samenvatting van verzoekschrift 1349/2010
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Indiener, die tijdelijk in Denemarken woont maar die zijn primaire woonplaats in Polen heeft, 
maakt bezwaar tegen de beslaglegging door de Deense autoriteiten op zijn in Polen 
geregistreerde auto, die hij gebruikt in verband met zijn geregelde familiebezoek in Polen, en 
tegen hun onrechtmatige beschuldigingen van overtreding van de strafwet. Indiener protesteert 
tevens tegen de eis van de fiscale autoriteiten tot betaling van een exorbitant hoge 
registratieheffing plus boete, en meent dat hij gehandeld heeft in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van de EU inzake registratie van en belasting op motorvoertuigen. 
Indiener verwijst in dat verband naar het arrest van het Europese Hof van Justitie in de gevoegde 
zaken C-151/04 en C-152/04, strafzaken tegen Claude Nadin, Nadin-Lux SA en Jean-Pascal 
Durré (verzoeken om een prejudiciële beslissing van het Tribunal de police in Neufchâteau), 
betreffende het gebruik van motorvoertuigen die in een andere lidstaat zijn geregistreerd, en naar 
het arrest van het Hof in de zaak C-156/04, Commissie van de Europese Gemeenschap tegen 
Helleense Republiek, waarin wordt vermeld dat de Commissie van oordeel is dat deze sancties 
(beslaglegging), in combinatie met de praktijk van de nationale administratieve autoriteiten op 
het gebied van de vaststelling van de gewone verblijfplaats en het feit dat geen rekening wordt 
gehouden met de eventuele goede trouw van de betrokkene, onevenredig zijn. Indiener verzoekt 
daarom het Europees Parlement om ingrijpen.

Samenvatting van verzoekschrift 1444/2010

Indiener beklaagt zich over de manier waarop hij werd behandeld door de Deense belasting- en 
douaneautoriteiten, toen zij hem op 11 november 2010 aanhielden en de in Polen geregistreerde 
auto van zijn moeder in beslag namen, waarin hij op weg was om zijn baby, die kanker heeft, 
naar een chemobehandeling te brengen. Ondanks indieners protesten werden hij, zijn echtgenote 
en hun zieke kind verordonneerd om de auto te verlaten en werden ze in de kou achtergelaten 
zonder enige vorm van hulp. Indiener wijst erop dat hij tijdelijk in Denemarken verblijft op 
grond van de rechten die hij heeft krachtens Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Verder wijst hij erop dat hij vanwege zijn 
bescheiden inkomsten geen auto kon kopen en dat hij, omdat de behandelend arts van zijn zoon 
hem verboden heeft om het kind bloot te stellen aan de besmettings- en infectierisico's die 
verbonden zijn aan het gebruik van het openbaar vervoer, het aanbod van zijn moeder om haar 
auto beschikbaar te stellen had aangenomen. De moeder bracht de auto op 17 oktober 2010 naar 
Denemarken. Indiener is van mening dat het optreden van de Deense autoriteiten in strijd is met 
de beginselen van Richtlijn 1983/182/EEG van de Raad betreffende belastingvrijstellingen bij de
tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap, en dat de Raad zijn uit 
artikel 9, lid 3, van de richtlijn voortvloeiende plichten heeft verzaakt, waarin is bepaald: 
"Binnen drie jaar gaat de Raad aan de hand van een verslag van de Commissie over tot een 
nieuwe bespreking van de in het onderhavige lid bedoelde afwijking en stelt hij, in voorkomend 
geval, op voorstel van de Commissie krachtens artikel 99 van het Verdrag de nodige maatregelen 
voor de intrekking ervan vast". Derhalve verzoekt indiener, die gechoqueerd is over het feit dat 
de Deense autoriteiten prioriteit geven aan het innen van een boete en het in beslag nemen van 
een oude auto boven het welzijn van een doodzieke baby, het Europees Parlement om de zaak in 
behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1225/2010 ontvankelijk verklaard op 18 januari 2011, verzoekschrift 1349/2010 
ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011 en verzoekschrift 1444/2010 ontvankelijk verklaard op 
28 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het 
Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De drie indieners hebben vergelijkbare klachten bij de Commissie ingediend over de Deense 
registratiebelasting voor auto's en de beslaglegging door de Deense autoriteiten op auto's die 
geregistreerd staan in overige lidstaten.

Vrijstelling van registratiebelasting op grond van Richtlijn 83/182

Er bestaat op EU-niveau geen harmonisatie op het gebied van belastingen op personenauto's. De 
rechten van de lidstaten om dergelijke belastingen op te leggen worden maar door zeer weinig 
EU-wetsbesluiten beperkt. Derhalve beschikken de lidstaten op dit gebied over een grote 
discretionaire bevoegdheid. Richtlijn 83/182/EG van de Raad1 voorziet in de mogelijkheid voor 
een inwoner van een bepaalde lidstaat om zijn/haar auto tijdelijk te gebruiken in een andere 
lidstaat dan de lidstaat waarvan hij/zij ingezetene is. Een dergelijk tijdelijk gebruik in een lidstaat 
hoeft geen fiscale gevolgen te hebben, mits de persoon die de auto gebruikt, "zijn[/haar] gewone 
verblijfplaats" in een andere lidstaat heeft. De drie indieners zijn van oordeel dat in hun gevallen 
de belastingvrijstelling op grond van Richtlijn 83/182 van toepassing is op de omstandigheden.

- Het concept van gewone verblijfplaats 

Artikel 7 van Richtlijn 83/182 bepaalt dat om de gewone verblijfplaats vast te stellen zowel de 
persoonlijke als de beroepsmatige bindingen aan een bepaalde plaats, evenals de duur van die 
bindingen, in aanmerking moeten worden genomen. Wanneer die bindingen niet in één enkele 
lidstaat geconcentreerd zijn, geeft de richtlijn voorrang aan persoonlijke bindingen boven 
beroepsmatige bindingen, mits de persoon op geregelde tijden terugkeert naar de plaats van 
zijn/haar persoonlijke bindingen. 

Het is in eerste instantie aan de bevoegde administratieve autoriteiten van de lidstaten om alle 
relevante feiten die elk geval kenmerken te beoordelen en te wegen in het licht van de criteria die 
voortvloeien uit de jurisprudentie van de EU. Bovendien moet de nationale rechter een algehele 
beoordeling maken van de gegevens betreffende de persoonlijke en beroepsmatige bindingen van 
de persoon, aan de hand van het geheel van bewijselementen die hem zijn overgelegd (zie het 
arrest van het Hof in zaak C-262/99, Louloudakis, punt 57).

- Permanent centrum van belangen

De normale verblijfplaats moet worden beschouwd als de plaats waar een persoon zijn 
permanente centrum van belangen heeft (zie het arrest van het Hof in zaak C-262/99,
Louloudakis, punt 51). Het criterium van permanentie verwijst naar de voorwaarde dat de 
persoon ten minste 185 dagen per kalenderjaar zijn/haar gewone verblijfplaats heeft in de 
desbetreffende plaats overeenkomstig de eerste alinea van lid 1 van artikel 7 van Richtlijn 
83/182.

In het geval dat een persoon gedurende een langere periode (bijvoorbeeld van 2007 tot 2010, 
hetgeen de respectieve tijdsduur is bij twee van de verzoekschriften, en van 2008 tot 2010, de 
tijdsduur bij het derde) in een andere lidstaat verblijft, is aan het tijdelijke criterium van 
185 dagen per kalenderjaar voldaan en dient slechts het enige kwalitatieve criterium, d.w.z. de 
vraag van de persoonlijke en beroepsmatige bindingen, nader te worden gedetailleerd. Beide 
                                               
1 Richtlijn 83/182/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde 

vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59).
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bindingen moeten daarom cumulatief worden onderzocht. Het is in dit opzicht niet nodig dat een 
persoon al zijn/haar persoonlijke en beroepsmatige bindingen in een specifieke plaats 
samenbrengt. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, dient de desbetreffende persoon alleen in de plaats 
te wonen "wegens persoonlijk en beroepsmatige bindingen", hetgeen voor die persoon niet 
uitsluit dat hij/zij in overige plaatsen in overige lidstaten eveneens bindingen heeft. 

In zaak C-262/99, Louloudakis, somt het Hof bij wijze van voorbeeld een aantal factoren op die 
informatie kunnen verschaffen over het permanente centrum van de belangen van de betrokkene. 
Dit omvat: "zijn fysieke aanwezigheid, die van zijn gezinsleden, beschikking hebben over 
woonruimte, de werkelijke plaats van schoolbezoek van de kinderen, de plaats van uitoefening 
van beroepsbezigheden, de plaats waar zijn vermogensrechtelijke belangen zijn gelegen, de 
plaats waar hij administratieve banden met de overheid en de sociale instanties heeft, voorzover 
die elementen de wil van die persoon te kennen geven om aan de plaats van binding een 
bepaalde stabiliteit te verlenen op grond van een continuïteit die voortvloeit uit een leefgewoonte 
en normale sociale en beroepsmatige relaties".

Dienovereenkomstig ligt het zwaartepunt van de beroepsmatige bindingen van een persoon 
gedurende de periode dat hij/zij in buitenland werkt, niet in zijn/haar land van herkomst, maar in 
het gastland. Het feit dat de beroepsmatige activiteit van een persoon in een lidstaat een bepaalde 
duur heeft, sluit als zodanig niet de mogelijkheid uit dat die persoon gedurende die periode 
zijn/haar normale verblijfplaats in die lidstaat heeft (zie, naar analogie, zaak C-392/05, Georgios 
Alevizos, punt 56).

Wat betreft de persoonlijke bindingen van een persoon zijn het bovenal zijn/haar relaties met 
natuurlijke personen, d.w.z. specifieke individuele personen, die de doorslag geven. Indien de 
betrokken persoon gedurende de periode dat hij/zij in het buitenland leeft, met zijn/haar 
echtgeno(o)t(e) en kinderen in het gastland woont, is er een sterke aanwijzing dat zijn/haar 
persoonlijke bindingen naar dat gastland zijn verplaatst. Het is waar dat hij/zij daarnaast ook 
persoonlijke bindingen kan hebben in zijn/haar gastland met bijvoorbeeld overige leden van 
zijn/haar familie. Het zwaartepunt van zijn/haar persoonlijke bindingen moet zich echter in de 
regel bevinden op de plaats waar de personen zich bevinden met wie hij/zij permanent in een 
gemeenschappelijk huishouden samenleeft (kortom, indien een persoon in de omstandigheden 
zoals in het geval van de drie indieners, in Denemarken leeft in een gemeenschappelijk 
huishouden met zijn vrouw of zijn vrouw en kinderen, is dit een sterke aanwijzing dat zijn 
persoonlijke bindingen daarheen zijn verhuisd).

Het Hof heeft tevens "de plaats waar [de] vermogensrechtelijke belangen zijn gelegen" erkend 
als mogelijk criterium om te bepalen van het centrum van belangen van die persoon is. Echter, 
bij het bepalen van het zwaartepunt van de persoonlijke bindingen van de betrokken persoon is 
het doorgaans niet passend om aan een dergelijke factor meer waarde te hechten dan aan de 
bindingen met specifieke personen met wie de persoon een gemeenschappelijk huishouden heeft. 

- Verplaatsing van het permanent centrum van belangen

Indien het zwaartepunt voor een persoon met betrekking tot zijn/haar beroepsmatige en 
persoonlijke bindingen gedurende de periode dat hij/zij in het buitenland werkt, niet langer bij 
zijn/haar land van herkomst ligt, maar eerder bij het gastland, heeft dit tot gevolg dat er een 
verplaatsing plaatsvindt van zijn/haar normale verblijfplaats in de zin van Richtlijn 83/182, 
zowel ten aanzien van het opnemen van verplichtingen in het buitenland als van de uiteindelijke 
terugkeer naar zijn/haar land van herkomst.
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Opgemerkt moet worden dat het arrest van het Hof in de zaak C-144/08, Commissie/Republiek 
Finland (waarbij het ging om het bepalen van de normale verblijfplaats in het geval dat de 
beroepsmatige activiteit van een persoon in een lidstaat een bepaalde duur heeft) niet van 
toepassing is indien op basis van een algehele beoordeling van de beroepsmatige en persoonlijke 
bindingen is vastgesteld dat het permanente centrum van de belangen van de desbetreffende 
persoon in een enkele lidstaat gelegen zijn. Bijgevolg zijn de bevindingen van het Hof in zaak C-
144/08 niet van toepassing op de omstandigheden die gelden in het geval van de drie indieners, 
waar de normale verblijfplaats was verplaatst naar het gastland.

- Artikel 9, lid 3, van Richtlijn 83/182

Denemarken past een speciale regeling toe, waarin wordt voorzien in artikel 9, lid 3, van 
Richtlijn 83/182. Op grond van deze regeling is Denemarken gemachtigd om iedereen uit een 
andere lidstaat te beschouwen als iemand met zijn gewone verblijfplaats in Denemarken als hij 
er in een tijdvak van 24 maanden gedurende één jaar of 365 dagen verblijft. Echter, als iemand 
wordt geacht twee verblijfplaatsen te hebben, bevindt de normale verblijfplaats van deze persoon 
zich op de plaats waar zijn/haar echtgeno(o)t(e) en kinderen verblijven. In soortgelijke gevallen 
moet Denemarken met de andere betrokken lidstaat overleggen om te bepalen welke van de twee 
verblijfplaatsen voor de belasting moet worden gekozen. 

Onder omstandigheden als die van de drie indieners, namelijk dat de normale verblijfplaats van 
een persoon overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Richtlijn 83/182 is verplaatst naar Denemarken, 
is er voor Denemarken niettemin geen noodzaak om de speciale regeling op grond van artikel 9, 
lid 3 toe te passen.

De Commissie zou hieraan willen toevoegen dat zij in 1998 een voorstel voor een richtlijn heeft 
ingediend om de bepalingen van Richtlijn 83/182 te consolideren en bij te werken met het oog 
op de fiscale regels voor de interne markt1. Het voorstel voorzag niet langer in een speciale 
regeling voor Denemarken. De Raad kon echter geen overeenstemming over het voorstel van de 
Commissie bereiken en de speciale regeling op grond van artikel 9, lid 3 is daarom nog steeds 
van kracht. 

De rechtspraak van het Hof inzake belastingvrijstelling voor bedrijfsvoertuigen

Een van de indieners (1349/2010) wijst op het arrest van het Hof in de gevoegde zaken 
C-151/04, Claude Nadin, en C-152/04, Jean-Pascal Durré, inzake belastingvrijstelling voor 
bedrijfsvoertuigen. In deze zaken heeft het Hof gesteld dat de aandeelhouders, bestuurders en 
managers die voor een bedrijf in de ene lidstaat werkzaam zijn, maar in een andere lidstaat 
wonen, een voertuig dat op naam van de werkgever staat binnen hun land van verblijf mogen 
gebruiken voor privé- en beroepsmatige doeleinden, zolang dit voertuig voornamelijk buiten zijn 
land van verblijf wordt gebruikt. 

Echter, in omstandigheden als die van verzoekschrift 1349/2010, zou de rechtspraak van het Hof 
inzake belastingvrijstelling voor auto's van de zaak die in een andere lidstaat staan geregistreerd 
niet van toepassing zijn, hoofdzakelijk omdat indiener geen auto van de zaak gebruikt, dat wil 

                                               
1 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de fiscale behandeling van personenauto's die definitief naar 

een andere lidstaat worden overgebracht in verband met een verandering van verblijfplaats, of tijdelijk worden 
gebruikt in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geregistreerd (COM(1998)0030). PB C 108 van 7.4.1998, 
blz. 75.
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zeggen een auto die op naam van zijn werkgever staat geregistreerd. Aangezien indiener een op 
zijn eigen naam geregistreerd privévoertuig gebruikt, is Richtlijn 83/182 de enige richtlijn die op 
zijn situatie betrekking heeft.

Verplichting om autoregistratiebelasting te betalen als de normale verblijfplaats is verplaatst

Het Hof heeft geoordeeld dat het in overeenstemming met de EU-wetgeving is dat een lidstaat, 
wanneer deze vaststelt dat de gewone verblijfplaats van de betrokken persoon zich op zijn 
grondgebied bevindt, de betaling van een autoregistratiebelasting verlangt, ongeacht of in een 
andere lidstaat reeds een vergelijkbare autoregistratiebelasting is betaald (zie hiervoor het arrest 
in zaak C-138/04, Commissie/Denemarken, punt 13).

Daarnaast volgt uit de jurisprudentie van het Hof (zaken C-387/01, Weigel, punt 55, en 
C-365/02, Lindfors, punt 34) dat hoewel een autoregistratiebelasting een negatieve invloed kan 
hebben op het besluit om het recht van vrij verkeer uit te oefenen, het Verdrag niet de garantie 
biedt dat een verandering van de verblijfplaats binnen de Unie fiscaal neutraal zal zijn. Enig 
nadeel dat een persoon als gevolg van een dergelijke verandering kan ondervinden is alleen in 
strijd met de bepalingen van het Verdrag als de betrokken persoon in het nadeel zou zijn ten 
opzichte van de personen die al onderworpen zijn aan een dergelijke belasting, bijvoorbeeld als 
het bedrag van de belasting hoger is voor de migrerende werknemer dan voor iemand die al in de 
lidstaat verblijft. 

De hoge autoregistratietarieven en vaststelling van het belastingtarief

Verder verwijst de Commissie, ten aanzien van de hoge tarieven voor de registratiebelasting die 
onder de Deense wetgeving worden geheven op motorvoertuigen, naar het arrest van het Hof in 
zaak C-383/01, De Danske Bilimportører, waarin het Hof oordeelt dat deze tarieven niet in strijd 
zijn met het EU-recht.

Met betrekking tot de Deense wetgeving inzake de vaststelling van het belastingtarief zij 
vermeld dat Denemarken zijn wetgeving heeft gewijzigd teneinde deze in overeenstemming te 
brengen met de EU-rechtspraak, met name het arrest van het Hof in zaak C-47/88, Commissie 
tegen Denemarken. Sterker nog, de berekening van de registratiebelasting op grond van de 
Deense wetgeving houdt rekening met de feitelijke waardevermindering van de auto, zodat deze 
niet hoger is dan de restbelasting die is opgenomen in de waarde van soortgelijke voertuigen die 
binnen de landsgrenzen zijn geregistreerd. 

Het is dus niet in strijd met EU-wetgeving dat de hoge Deense registratiebelasting voor nieuwe 
auto's tot gevolg heeft dat hun waarde veel langzamer daalt op de Deense markt dan in landen 
waar de motorrijtuigenbelasting lager is. In landen waar voertuigen enkel aan btw zijn 
onderworpen, wordt de desbetreffende restantbelasting die van toepassing is op de waarde van 
een tweedehandsvoertuig na enkele jaren derhalve praktisch verwaarloosbaar. In de Deense 
situatie zou dat niet mogelijk zijn.

Lenen tussen twee privépersonen

De omstandigheden van het geval van de indiener van 1444/2010 verschillen op één essentieel 
punt van die van gevallen van de twee overige indieners, namelijk in de zin dat de eerste indiener 
niet zijn eigen voertuig gebruikte, maar een in Polen geregistreerde auto die hij van zijn vader 
heeft geleend. 
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Het moet worden opgemerkt dat in zaak C-580/10, G. Frank, die momenteel aanhangig is bij het 
Hof, de Hoge Raad der Nederlanden een verzoek om een prejudiciële beslissing heeft ingediend 
met betrekking tot een situatie die vergelijkbaar is met de omstandigheden van indieners zaak. 
Derhalve moet het Hof bepalen of de EU-wetgeving ingevolge artikel 21 VWEU een lidstaat 
verbiedt om een belasting voor het eerste gebruik van het wegennetwerk op zijn grondgebied te 
heffen over een auto die geregistreerd staat in een andere lidstaat en die geleend is van een 
inwonende van die andere lidstaat en die voor privédoeleinden wordt gebruikt op het 
grondgebied van de eerste lidstaat door een persoon die weliswaar inwonende is van die lidstaat, 
maar onderdaan van de andere lidstaat. 

Het Hof heeft deze kwestie nog niet eerder beschouwd en de Commissie wacht daarom liever de 
uitspraak van het Hof in deze zaak af voordat zij stelling neemt in de vraag of het feit dat de 
Deense belastingwetgeving ook geldt voor auto's die zijn geleend, al dan niet in strijd is met de 
EU-wetgeving.

De Deense toegepaste procedures inzake het in beslag nemen van voertuigen die in een andere 
lidstaat geregistreerd staan

De Commissie heeft Denemarken verzocht rekenschap te geven van de situatie in Denemarken 
met betrekking tot het tijdelijk in beslag nemen van auto's die in andere lidstaten geregistreerd 
staan. Daarop heeft Denemarken erkend dat het de huidige toegepaste procedures inzake het in 
beslag nemen heeft moeten wijzigen ten einde te voldoen aan de EU-rechtspraak, met name het 
arrest van het Hof in zaak C-156/04, Commissie van de Europese Gemeenschap/Helleense 
Republiek. Dienovereenkomstig heeft Denemarken bepalingen 1 vastgesteld die duidelijk maken 
dat in feitelijke situaties, en voordat inbeslagneming plaatsvindt, de belastingdienst moet 
beoordelen of het doel van de maatregel, te weten de inning van boetes en heffingen, door 
middel van minder drastische maatregelen kan worden verwezenlijkt, zoals een eis tot 
zekerheidsstelling. 

Conclusie

Het is aan de nationale rechters om alle relevante feiten omtrent de drie zaken te beoordelen en 
af te wegen in het licht van de criteria die voortvloeien uit de rechtspraak van de Unie, en om zo 
te beslissen of hun auto's in Denemarken kunnen worden vrijgesteld van registratiebelasting 
krachtens Richtlijn 83/182.

Na niettemin de omstandigheden van de drie verzoekschriften te hebben geanalyseerd, is de 
Commissie van mening dat er in de zaken geen sprake is van een algemene administratieve 
praktijk of binnenlandse wetgeving inzake het heffen van auto registratiebelasting, die niet in 
overeenstemming is met Richtlijn 83/182.

In zaak C-580/10, G. Frank, moet het Hof bepalen of artikel 21 VWEU een lidstaat verbiedt om 
autoregistratiebelasting te heffen in vergelijkbare omstandigheden als die van de zaak van 
1444/2010. Dienovereenkomstig acht de Commissie het niet passend ten aanzien van deze 
kwestie een standpunt in te nemen voordat het Hof in voornoemde zaak tot een uitspraak is 

                                               
1 De juridische richtsnoeren van de Deense Douane en Belastingdienst (SKAT) nr. 2011-1 over de inbeslagname of 

retentie van goederen krachtens het Deense douanewetboek. Deze in januari 2011 gepubliceerde richtsnoeren 
hebben de status van een circulaire, wat betekent dat de hierin vervatte bepalingen bindend zijn voor het personeel 
van de belastingdienst. 
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gekomen.

Wat betreft de Deense toegepaste procedures inzake het in beslag nemen van voertuigen, heeft 
de Commissie er met instemming kennis van genomen dat Denemarken zijn toegepaste 
procedures heeft gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de EU-wetgeving. Aangezien 
de Deense wetgeving en procedures inzake inbeslagnemingen thans met de EU-wetgeving 
verenigbaar zijn, zal de Commissie op dit specifieke gebied geen verdere actie ondernemen.


