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Ref.: Petiția nr. 1225/2010, adresată de Dariusz Pachala, de cetățenie poloneză, 
privind confiscarea unei mașini înmatriculate în Polonia la frontiera dintre 
Danemarca și Germania

Petiția nr. 1349/2010, adresată de Ryszard Antoni Bielawa, de cetățenie 
poloneză, privind confiscarea de către autoritățile daneze a autoturismului 
său înmatriculat în Polonia și obstacolele aferente în calea liberei circulații a 
forței de muncă

Petiția nr. 1444/2010, adresată de Jacek Naguszewski, de cetățenie poloneză, 
privind confiscarea de către autoritățile fiscale și polițienești daneze a unui 
autovehicul înmatriculat în Polonia și încălcarea ulterioară a obligației de a 
proteja un copil bolnav

1. Rezumatul petiției nr. 1225/2010

Petiționarul, care a avut o serie de contracte temporare de muncă în Danemarca începând cu 
anul 2007, a fost oprit de poliția daneză în aprilie 2010 în momentul trecerii graniței danezo-
germane cu mașina sa înmatriculată în Polonia. Poliția a sechestrat mașina petiționarului pe 
motivul că acesta avea domiciliul stabil în Danemarca. Petiționarul protestează împotriva 
metodelor aplicate de poliția daneză și face referire în acest context la Directiva 83/182/CEE a 
Consiliului privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de 
transport importate temporar dintr-un stat membru în altul și la hotărârea Curții pronunțată în 
cauza C-144/08, Comisia/Finlanda, în legătură cu „Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat 
membru – Directiva 83/182/CEE – Scutiri de taxă – Import temporar de mijloace de transport 
– Domiciliu stabil”. Petiționarul subliniază faptul că un număr mare de resortisanți străini, în 
special polonezi, sunt supuși unui tratament inacceptabil din partea poliției daneze și a 
autorităților fiscale daneze în ceea ce privește folosirea temporară a autovehiculelor 
înmatriculate în afara țării și, prin urmare, solicită Parlamentului European să intervină în 
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această chestiune.

Rezumatul petiției nr. 1349/2010

Petiționarul, care acum locuiește în Danemarca, dar are domiciliul principal în Polonia, se 
plânge de confiscarea de către autoritățile daneze a mașinii sale înmatriculate în Polonia, pe 
care o folosește pentru a efectua vizita anuală a familiei sale în Polonia, precum și de 
acuzațiile penale nejustificate aduse de aceste autorități. De asemenea, el protestează 
împotriva cererii autorităților fiscale cu privire la plata unei taxe de înmatriculare și a unei 
amenzi exorbitante și consideră că a acționat în conformitate cu legislația UE relevantă 
privind înmatricularea și impozitarea autovehiculelor. În acest sens, el face referire la 
hotărârea Curții de Justiție în cauzele conexate C-151/04 și C-152/04, procese penale 
împotriva Claude Nadin, Nadin-Lux SA și Jean-Pascal Durré (cereri având ca obiect 
pronunțarea unei hotărâri preliminare formulate de Tribunal de police de Neufchâteau), care 
priveau utilizarea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru, precum și la hotărârea 
Curții de Justiție pronunțată în cauza C-156/04, Comisia/Republica Elenă, în care Curtea a 
constatat că „Comisia consideră că aceste sancțiuni [și anume confiscarea], combinate cu 
practica autorităților administrative elene cu privire la stabilirea locului domiciliului stabil și 
neluarea în considerare a eventualei bune-credințe a persoanei interesate sunt 
disproporționate”. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină.

Rezumatul petiției nr. 1444/2010

Petiționarul reclamă tratamentul pe care i l-au aplicat la 11 noiembrie 2010 autoritățile fiscale 
și polițienești daneze, care l-au oprit și i-au confiscat mașina înmatriculată în Polonia, mașină 
care îi aparținea mamei sale și cu care își transporta copilul bolnav de cancer la chimioterapie. 
În ciuda protestelor sale, petiționarul împreună cu soția și copilul bolnav au fost obligați să 
coboare din mașină și au fost lăsați în frig, fără niciun ajutor. Petiționarul precizează faptul că 
locuiește temporar în Danemarca, exercitându-și drepturile prevăzute în Directiva 2004/38/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. De 
asemenea, petiționarul afirmă că, din cauza veniturilor sale modeste, nu și-a putut cumpăra o 
mașină și, întrucât medicii i-au interzis să își expună fiul la riscul de infecții folosind 
mijloacele de transport în comun, acesta a acceptat oferta mamei sale de a-i folosi mașina. 
Mama sa a adus mașina în Danemarca la 17 octombrie 2010. Petiționarul consideră că 
acțiunile autorităților daneze încalcă principiile Directivei 83/182/CEE a Consiliului privind 
scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate 
temporar dintr-un stat membru într-altul și, în opinia sa, Consiliul a încălcat obligațiile pe care 
le are în temeiul articolului 9 alineatul (3) din directivă, care prevede că, înaintea expirării 
unei perioade de trei ani, Consiliul, pe baza unui raport din partea Comisiei, reexaminează 
derogarea prevăzută la alineatul în cauză și, dacă este necesar, adoptă măsuri, la propunerea 
Comisiei în baza articolului 99 din tratat, pentru a asigura abrogarea derogării. Petiționarul, 
care este șocat de faptul că pentru autoritățile daneze, încasarea unei amenzi și confiscarea 
unei mașini vechi sunt chestiuni mai importante decât bunăstarea unui copil grav bolnav, 
solicită Parlamentului European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1225/2010 a fost declarată admisibilă la 18 ianuarie 2011, petiția nr. 1349/2010 a 
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fost declarată admisibilă la 9 februarie 2011, iar petiția nr. 1444/2010 a fost declarată 
admisibilă la 28 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Cei trei petiționari au trimis Comisiei plângeri similare referitoare la taxa daneză de 
înmatriculare a autoturismelor și confiscarea de către autoritățile daneze a autoturismelor 
înmatriculate în alte state membre.

Scutirea de la plata taxei de înmatriculare în temeiul Directivei 83/182

Taxa de înmatriculare a autoturismelor nu este armonizată la nivelul UE. Foarte puține acte 
legislative comunitare limitează drepturile statelor membre de a aplica astfel de taxe și, de 
aceea, statele membre dispun de o marjă amplă de apreciere în astfel de chestiuni. Totuși, 
Directiva 83/1821 a Consiliului prevede posibilitatea ca un rezident al unui stat membru să își 
folosească temporar autovehiculul într-un alt stat membru decât cel în care își are reședința. 
Această utilizare temporară într-un stat membru nu ar trebui să antreneze consecințe fiscale, 
cu condiția ca persoana care utilizează autovehiculul să își aibă „domiciliul stabil” într-un alt 
stat membru. Cei trei petiționari consideră că scutirea de taxă acordată în temeiul Directivei 
83/12 s-ar aplica în circumstanțele cazurilor lor.

- Conceptul de domiciliu stabil

În scopul determinării domiciliului stabil, articolul 7 din Directiva 83/182/CE precizează că 
trebuie să se ia în considerare atât legăturile profesionale și personale ale persoanei interesate 
într-un anumit loc, cât și durata acestora. Atunci când aceste legături nu sunt concentrate într-
un singur stat membru, directiva acordă întâietate legăturilor personale în dauna celor 
profesionale, cu condiția ca acea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. 

În primul rând, este de competența autorităților administrative ale statelor membre să 
aprecieze și să evalueze, în raport cu criteriile desprinse din jurisprudența UE, toate faptele 
pertinente care caracterizează fiecare caz. Mai mult, instanțele naționale trebuie să realizeze o 
evaluare globală a datelor referitoare la legăturile personale și profesionale ale persoanei, 
ținând seama de toate dovezile prezentate acestora (a se vedea hotărârea Curții în cauza C-
262/99, Louloudakis, punctul 57).

- Centrul permanent de interese 

Domiciliul stabil trebuie privit ca locul în care o persoană și-a stabilit centrul permanent de 
interese (a se vedea hotărârea Curții în cauza C-262/99, Louloudakis, punctul 51). Criteriul de 
permanență se referă la condiția conform căreia o persoană trebuie să locuiască, în mod 
obișnuit, cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic în locul respectiv, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1) din Directiva 83/182.

                                               
1 Directiva Consiliului 83/182/CE privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport 

importate temporar dintr-un stat membru în altul. JO L 105, 23.4.1983, p. 59.
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În situațiile în care o persoană locuiește într-un alt stat membru o perioadă mai îndelungată 
(de exemplu, între 2007 și 2010, care este perioada de timp în discuție pentru două dintre 
petiții, și între 2008 și 2010, pentru cea de-a treia petiție), ar fi îndeplinit criteriul temporal de 
185 de zile în fiecare an calendaristic, astfel că doar criteriul calitativ, și anume chestiunea 
legăturilor personale și profesionale ar necesita o examinare mai aprofundată. Ambele tipuri 
de legături trebuie avute în vedere în mod cumulativ. În această privință, nu este necesar ca o 
persoană să își concentreze toate legăturile sale personale și profesionale într-un singur loc 
anume. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1), persoana în cauză trebuie să locuiască în 
locul respectiv „din cauza relațiilor sale personale și profesionale”, ceea ce nu o împiedică să 
aibă astfel de legături și în alte locuri din alte state membre. 

În cauza C-262/99, Louloudakis, Curtea a enumerat, cu titlu de exemple, o serie de factori 
care pot oferi informații despre centrul permanent de interese al unei persoane. Aceștia includ 
„prezența fizică a persoanei în cauză și a membrilor familiei sale, posesia unei locuințe, locul 
unde copiii sunt școlarizați în mod efectiv, locul unde sunt exercitate activitățile profesionale, 
locul unde sunt situate interesele patrimoniale, cel al legăturilor administrative cu autoritățile 
publice și cu organismele sociale, în măsura în care respectivele elemente exprimă voința 
acestei persoane de a da o anumită stabilitate locului de legătură, datorită unei continuități 
care rezultă dintr-un obicei de viață și din desfășurarea unor raporturi sociale și profesionale 
normale”.

În consecință, punctul central al legăturilor profesionale ale unei persoane în perioada în care 
lucrează în străinătate nu este în țara sa de origine, ci în țara gazdă. Faptul că activitatea 
profesională a unei persoane într-un stat membru are o durată determinată nu exclude, ca 
atare, posibilitatea ca persoana în cauză, în perioada aferentă, să își aibă domiciliul stabil în 
statul membru respectiv (a se vedea, prin analogie, cauza C-392/05, Georgios Alevizos,
punctul 56).

În privința relațiilor personale ale persoanei interesate, ceea ce contează în primul rând este 
legătura cu persoane fizice, și anume cu persoane concrete. Faptul că persoana interesată 
trăiește în țara gazdă împreună cu soția și cu copiii săi în perioada în care lucrează în 
străinătate constituie un indiciu important al faptului că relațiile personale ale acesteia au fost 
transferate în acest stat. Desigur, persoana interesată poate avea relații personale și în țara sa 
de origine, de exemplu, cu alți membri ai familie sale. Totuși, centrul relațiilor sale personale 
trebuie în general căutat în jurul persoanelor care conviețuiesc cu aceasta în mod permanent 
(astfel, dacă o persoană aflată în împrejurări precum cele ale celor trei petiționari 
conviețuiește în Danemarca cu soțul/soția sau cu soțul/soția și cu copiii, acesta este un indiciu 
important al faptului că relațiile sale personale s-au transferat în acel stat).

Curtea a recunoscut, de asemenea, „locul în care sunt situate interesele patrimoniale” drept 
criteriu eventual care să permită stabilirea centrului intereselor unei persoane. Totuși, în 
general, pentru stabilirea centrului relațiilor personale ale unei anumite persoane, nu ar fi 
adecvat să se acorde prioritate factorilor citați anterior față de relațiile cu persoane care 
conviețuiesc cu aceasta. 

- Transferul centrului permanent de interese

În cazul în care punctul central atât al intereselor profesionale, cât și al intereselor personale 
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ale unei persoane, în perioada în care lucrează în străinătate, nu mai este în țara sa de origine, 
ci, mai degrabă, în statul gazdă, consecințele sunt că există un transfer al domiciliului său 
stabil în sensul Directivei 83/182, atât la preluarea atribuțiilor în străinătate, cât și, în cele din 
urmă, la întoarcerea în țara sa de origine.

Trebuie remarcat că hotărârea Curții în cauza C-144/08, Comisia/Finlanda (referitoare la 
determinarea domiciliului stabil în situațiile în care activitatea profesională a unei persoane 
într-un stat membru are o durată determinată) nu este aplicabilă în cazul în care o evaluare 
globală a legăturilor profesionale și personale stabilește centrul permanent de interese al unei 
persoane într-un singur stat membru. Prin urmare, constatările Curții în cauza C-144/08 nu se 
aplică în situațiile în care, la fel ca în cazul celor trei petiționari, domiciliul stabil a fost 
transferat în satul gazdă.

- Articolul 9 alineatul (3) din Directiva 83/182

Danemarca aplică un regim special prevăzut la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 83/182. 
În temeiul acestui regim, Danemarca este autorizată să considere orice persoană dintr-un alt 
stat membru ca având domiciliul stabil în Danemarca dacă trăiește acolo timp de un an sau 
timp de 365 de zile într-o perioadă de 24 de luni. Totuși, în cazul în care o persoană este 
considerată ca având două domicilii, domiciliul stabil al acelei persoane se consideră acela 
unde se află soțul/soția și copiii săi. În cazuri similare, Danemarca este obligată să se consulte 
cu celelalte state membre în cauză pentru a decide care dintre cele două domicilii ar trebui 
folosit pentru impozitare. 

Totuși, în împrejurări precum cele ale celor trei petiționari, dacă domiciliul stabil al unei
persoane a fost transferat în Danemarca în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din 
Directiva 83/182, Danemarca nu ar trebui să aplice regimul special prevăzut la articolul 9 
alineatul (3).

Comisia dorește să adauge că, în 1998, a prezentat o propunere de directivă pentru 
consolidarea și actualizarea dispozițiilor Directivei 83/182 având în vedere normele de 
impozitare ale pieței interne1. Propunerea nu mai prevedea niciun regim special pentru 
Danemarca. Totuși, Consiliul nu a ajuns la un acord cu privire la propunerea Comisiei, astfel 
că regimul special prevăzut la articolul 9 alineatul (3) este încă în vigoare. 

Jurisprudența UE referitoare la scutirile de taxă pentru autovehiculele de serviciu 

Unul dintre petiționari (1349/2010) face trimitere la hotărârea Curții în cauzele conexate C-
151/04, Claude Nadin, și C-152/04, Jean-Pascal Durré, referitoare la scutirile de taxă pentru 
autovehiculele de serviciu. În aceste cauze, Curtea a hotărât că acționarii, directorii sau 
administratorii unei societăți care lucrează pentru aceasta într-un stat membru, dar își au 
domiciliul în alt stat membru, pot utiliza un autovehicul înmatriculat pe numele societății atât 
în scop personal, cât și în scop profesional în țara în care își au domiciliul, atât timp cât 
autovehiculele sunt folosite, în principal, în afara țării în care își au domiciliul. 

                                               
1 Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a regimului fiscal aplicabil autovehiculelor transferate definitiv într-un alt 

stat membru în cadrul unui transfer de domiciliu sau utilizate temporar într-un alt stat membru decât cel în care au fost 
înmatriculate, COM(1998)30 final. JO C 108, 7.4.1998, p. 75.
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Totuși, în situații precum cele descrise în petiția 1349/2010, jurisprudența UE privind scutirea 
de la plata taxei pentru autovehiculele de serviciu înmatriculate într-un alt stat membru nu se 
aplică, în primul rând deoarece petiționarul nu utilizează o mașină de serviciu, adică un 
autovehicul înmatriculat pe numele angajatorului acestuia. Din moment ce petiționarul a 
folosit un autovehicul înmatriculat pe numele său, singura directivă care ar putea fi relevantă 
pentru cazul său este Directiva 83/182.

Cerința de a plăti o taxă de înmatriculare a autovehiculului în cazul transferului domiciliului 
stabil

Curtea a considerat ca fiind în conformitate cu legislația UE faptul că un stat membru, în 
momentul stabilirii domiciliului stabil al persoanei în cauză pe teritoriul său, solicită plata 
unei taxe de înmatriculare a autovehiculului, indiferent dacă o taxă similară de înmatriculare a 
fost plătită deja într-un alt stat membru (a se vedea, în acest sens, hotărârea Curții în cauza 
138/04, Comisia/Danemarca, punctul 13).

De asemenea, rezultă din jurisprudența Curții (cauzele C-387/01, Weigel, punctul 55, și C-
365/02, Lindfors, punctul 34) că, deși o taxă de înmatriculare poate avea o influență negativă 
asupra deciziei de exercitare a dreptului la liberă circulație, Tratatul nu garantează că un 
transfer de domiciliu în cadrul Uniunii va avea un caracter neutru în ceea ce privește 
fiscalitatea. Orice dezavantaj care rezultă pentru o persoană ca urmare a unui asemenea 
transfer ar fi contrar prevederilor Tratatului numai în cazul în care aceasta ar fi dezavantajată 
comparativ cu persoanele care fac deja obiectul unei astfel de taxe; de exemplu, cuantumul 
taxei este mai ridicat pentru lucrătorul migrant decât pentru o persoană care este deja stabilită 
în statul membru respectiv. 

Cuantumurile ridicate ale taxei de înmatriculare și stabilirea valorii impozabile

În ceea ce privește cuantumurile ridicate ale taxei de înmatriculare percepute pentru 
autovehicule în temeiul legislației daneze, Comisia face trimitere la hotărârea Curții în cauza 
C-383/01, De Danske Bilimportører, în care Curtea a statuat că aceste cuantumuri nu încalcă 
dreptul UE.

În ceea ce privește legislația daneză referitoare la stabilirea valorii impozabile, trebuie 
remarcat că Danemarca și-a adaptat legislația pentru a se conforma jurisprudenței Curții și, în 
special, hotărârii Curții în cauza C-47/88, Comisia/Danemarca. Într-adevăr, în temeiul 
legislației daneze, la calcularea taxei de înmatriculare se are în vedere deprecierea reală a 
autovehiculului, astfel încât să nu depășească cuantumul taxei reziduale încorporate în 
valoarea autovehiculelor similare înmatriculate în Danemarca. 

Prin urmare, nu contravine legislației UE ca taxa de înmatriculare ridicată din Danemarca 
pentru autovehiculele noi să atragă după sine o reducere mult mai mică a valorii lor pe piața 
daneză decât în țările în care taxa de înmatriculare a autovehiculelor este mai scăzută. Astfel, 
în țările în care pentru autovehicule se plătește numai taxa pe valoarea adăugată, partea 
reziduală a acestei taxe din valoarea unui autovehicul folosit va fi practic neglijabilă după 
câțiva ani, în timp ce acest lucru nu ar fi posibil în Danemarca.
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Împrumutul între persoane fizice

Circumstanțele cazului petiționarului 1444/2010 diferă, într-un punct esențial, de cele ale 
cazului celorlalți doi petiționari, în sensul că acesta nu a folosit autovehiculul propriu, ci un 
autovehicul înmatriculat în Polonia, împrumutat de la mama sa. 

Trebuie remarcat că în cauza C-580/10, G. Frank, care este pe rol la Curtea de Justiție, Hoge 
Raad der Nederlanden a introdus o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare referitoare 
la o situație similară celei a petiționarului. Astfel, Curtea trebuie să examineze dacă, în lumina 
articolului 21 din TFUE, legislația UE interzice unui stat membru să perceapă o taxă de primă 
utilizare pentru infrastructura rutieră de pe teritoriul său în cazul unui autovehicul înmatriculat 
în alt stat membru care a fost împrumutat de la un rezident al acelui alt stat membru și condus 
în scop personal pe teritoriul primului stat membru de către o persoană cu domiciliul în statul 
membru respectiv, dar care este resortisant al acelui alt stat membru. 

Curtea nu a mai examinat această chestiune anterior și, prin urmare, Comisia dorește să 
aștepte hotărârea Curții înainte de a lua o poziție cu privire la conformitatea legislației fiscale 
daneze aplicabile autovehiculelor împrumutate între persoane fizice cu legislația UE.

Procedurile practice din Danemarca privind confiscarea autovehiculelor înmatriculate în alt 
stat membru

Comisia a solicitat Danemarcei explicații referitoare la situația din această țară în ceea ce 
privește confiscarea temporară a autovehiculelor înmatriculate în alte state membre. Ca 
urmare, Danemarca a admis că trebuie să modifice actualele proceduri practice privind astfel 
de confiscări pentru a se conforma cu legislația UE și, în special, cu hotărârea Curții în cauza 
C-156/04, Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă. În consecință, Danemarca a 
adoptat anumite dispoziții1 care clarifică faptul că, în situații reale și înainte de confiscare, 
autoritățile fiscale trebuie să determine dacă obiectivul urmărit, și anume colectarea de amenzi 
și taxe, poate fi realizat utilizând măsuri mai puțin drastice, inclusiv o cerere de constituire a 
unei garanții. 

Concluzie 

Este de competența instanțelor naționale să aprecieze și să evalueze, în raport cu criteriile 
desprinse din jurisprudența UE, toate faptele pertinente ce caracterizează cele trei cazuri 
prezentate, și să decidă astfel dacă autovehiculele în cauză pot fi scutite de la plata taxei de 
înmatriculare în Danemarca, în temeiul Directivei 83/182. 

Totuși, după analizarea circumstanțelor prezentate în cele trei petiții, Comisia consideră că 
acestea nu indică o practică administrativă generală sau o legislație națională în materie de 
percepere a taxei de înmatriculare a autovehiculelor care să contravină Directivei 83/182. 

În cauza C-580/10, G. Frank, Curtea trebuie să examineze dacă articolul 21 din TFUE 
                                               
1 Documentul de orientare nr. 2011-1 al autorităților fiscale daneze (SKAT) care se referă la reținerea sau confiscarea 

bunurilor în temeiul legislației vamale din Danemarca. Acest document de orientare, publicat în ianuarie 2011, are statutul 
unei circulare, ceea ce înseamnă că prevederile pe care le conține sunt obligatorii pentru personalul Ministerului pentru 
Taxe și Impozite. 
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interzice statelor membre să perceapă o taxă de înmatriculare în situații similare celei descrise 
în petiția 1444/2010. Prin urmare, Comisia consideră că nu ar fi adecvat să adopte o poziție cu 
privire la acest aspect înainte de a se pronunța Curtea în cauza respectivă.

În ceea ce privește procedurile practice din Danemarca privind confiscarea autovehiculelor 
înmatriculate în alte state membre, Comisia se declară mulțumită de faptul că Danemarca și-a 
modificat procedurile practice pentru a se conforma cu legislația UE. Întrucât legislația 
daneză și procedurile practice cu privire la confiscări sunt acum compatibile cu legislația UE, 
Comisia nu va întreprinde acțiuni suplimentare în acest domeniu.


