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általi lefoglalásáról, valamint a munkaerő szabad mozgásának ezzel 
kapcsolatos akadályozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a dán hatóságok lefoglalták Lengyelországban 
nyilvántartásba vett cégautóját, valamint azt, hogy túlzott regisztrációs díjat és bírságot róttak 
ki rá. A petíció benyújtója közli, hogy minden tekintetben betartotta a gépjárművek 
nyilvántartásba vételére és megadóztatására vonatkozó, hatályos uniós jogszabályokat, és az 
Európai Bíróság C-464/02. sz. Bizottság kontra Dánia ügyre, valamint a C-151/04. és C-
152/04. sz. 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 ítéletre hivatkozik, amelyek tárgya egytől egyig a más tagállamban 
nyilvántartásba vett cégautó használata volt. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója hasonló panaszt terjesztett a Bizottság elé is a jármű dániai lefoglalása és 
a dán regisztrációs adók miatt.
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A Bizottság észrevételei

A cégautók regisztrációs adóját uniós szinten nem harmonizálták. Ilyen intézkedések 
hiányában a tagállamok kivethetnek gépjármű-regisztrációs adókat, és mértékükről, valamint 
számítási módjukról szabadon dönthetnek. Azonban e hatáskörük gyakorlásakor a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben 
meghatározott alapelveket. E tekintetben pedig az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
meghatározta – és korlátozta – a tagállamok hatásköreit az egyik tagállamból a másikba vitt 
cégautók adóztatását illetően.

Különösen a C-464/02. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben a Bíróság megállapította, hogy az a 
személy, aki az egyik tagállamban van munkaviszonyban, de egy másikban lakik, a lakóhelye 
szerinti országban magán- és munkacélra is használhatja a munkáltatója nevén nyilvántartásba 
vett járművet, amíg a járművet elsősorban a lakóhelye szerinti országon kívül használja. Ezt 
követően az ítélettel összhangban módosították a gépjárművek regisztrációs adójáról szóló 
dán jogszabályt, amely immár mentesíti az ilyen cégautókat a gépjármű-regisztrációs adó alól.

A Bíróság a C-151/04. sz. Claude Nadin, Nadin-Lux ügyben és a C-152/04. sz. Jean-Pascal 
Durré ügyben is megállapította, hogy a letelepedés szabadságával ellentétes, ha az első 
tagállam nemzeti jogszabálya megköveteli az e tagállamban lakóhellyel rendelkező önálló 
vállalkozótól az őt foglalkoztató, második tagállamban letelepedett társaság tulajdonában álló 
és a társaság által a rendelkezésére bocsátott járműnek az első tagállamban való 
nyilvántartásba vételét. Ez az értelmezés azonban csak akkor alkalmazandó, ha a járművet 
alapvetően nem az első tagállam területén történő állandó használatra szánják, és ténylegesen 
nem is így használják. A Bíróság azt is megállapította, hogy a nemzeti bíróságok döntenek 
arról, hogy a szóban forgó munkavállalók így használták-e a rendelkezésükre bocsátott 
járművet.

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

Miután az EU ítélkezési gyakorlatának fényében elemezte a petíció benyújtója ügyének 
körülményeit, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció benyújtójának ügye szemmel 
láthatólag nem bizonyítja olyan általános közigazgatási gyakorlat vagy nemzeti jogszabály 
meglétét a cégautók regisztrációs adójának kivetésével kapcsolatban, amely nem felelne meg 
az uniós jognak.

Azzal a nemzeti jogszabállyal kapcsolatban, amely előírja, hogy a másik tagállamban 
nyilvántartásba vett járművet átmenetileg le kell foglalni, és csak az esetleges bírságok, 
gépjárműadók és egyéb más esedékes díjak megfizetése esetén lehet kiadni, az uniós 
ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy az ilyen intézkedések aránytalannak 
bizonyulhatnak a kitűzött célhoz képest, ami nem más, mint a bírságok és díjak beszedése. A 
Bíróság szerint ez a célkitűzés olyan eszközökkel is elérhető, amelyek sokkal inkább 
összeegyeztethetők az uniós joggal, például biztosíték nyújtásával.

A Bizottság felkérte a dán hatóságokat, hogy a más tagállamokban nyilvántartásba vett 



CM\870250HU.doc 3/5 PE448.729v03-00

HU

járművek lefoglalásával kapcsolatban adjanak áttekintést a dániai helyzetről. Ezt követően a 
dán hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a dán jogszabály nem rendelkezik 
kevésbé radikális intézkedésről, csak a lefoglalásról. Dánia azonban vállalta, hogy végrehajtja 
az annak biztosításához szükséges módosításokat, hogy a jogszabály kezelje az ügyet; a dán 
hatóságok pedig azzal számolnak, hogy a következő parlamenti ciklusban sor kerül egy 
törvényjavaslat előterjesztésére.

Következtetés

A petíció benyújtójának azon kötelezettségét illetően, hogy regisztrációs adót kell fizetnie a 
cégautója után, a nemzeti bíróságok feladata értékelni és mérlegelni az ügyére jellemző összes 
lényeges körülményt az uniós ítélkezési gyakorlatból levezetett kritériumok fényében, és 
dönteni arról, hogy a Lengyelországban nyilvántartásba vett cégautó mentesül-e a dániai 
regisztrációs adó alól. A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtójának 
adókötelezettségéről még folyik az eljárás a nemzeti bíróságon, a Bizottság pedig bízik abban, 
hogy helyesen fogják alkalmazni az uniós jogot. A Bizottság ezért nem tesz további lépéseket 
ezen a területen.

Mindamellett ha a petíció benyújtója úgy véli, hogy a nemzeti bíróság indokolása ellentmond 
az uniós jognak, illetve a bíróság túllépte azt a mérlegelési hatáskört, amely annak 
meghatározása céljából áll rendelkezésére, hogy teljesülnek-e az adómentesség feltételei, 
akkor – ahogy arról a Bizottság már tájékoztatta – az ügyben forduljon bátran a Bizottsághoz.

A másik tagállamban nyilvántartásba vett járművek lefoglalásáról szóló dán jogszabály 
módosítását illetően a Bizottság szoros figyelemmel kíséri majd a dán jogalkotási folyamatot 
az ügyben, és tájékoztatja a petíció benyújtóját, amikor a jogszabályt elfogadják.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. március 29.

A Bizottság észrevételei a petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő információval 
kapcsolatban

A jármű lefoglalásával kapcsolatban Dánia a közelmúltban arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy jogszabályai szerint valóban le lehet foglalni átmenetileg a más tagállamokban 
nyilvántartásba vett járműveket, de csak akkor, ha ennél kevésbé radikális intézkedésekkel –
például biztosíték nyújtásával – nem biztosítható a díjak és bírságok behajtása. Ez a 
jogszabály összhangban van az EU ítélkezési gyakorlatával.

Dánia azonban elismerte, hogy az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében 
változtatnia kell a járművek lefoglalásával kapcsolatban jelenleg alkalmazott gyakorlatán. 
Dánia ennek megfelelően belső rendelkezéseket fogadott el, amelyek egyértelműsítik, hogy 
egy-egy adott helyzetben, még mielőtt a lefoglalás megtörténne, az adóhatóságoknak 
mérlegelniük kell, hogy az intézkedés célja – amely a díjak és bírságok behajtása – elérhető-e 
kevésbé radikális intézkedésekkel, például a dániai igazságszolgáltatásról szóló törvénynek 
megfelelően biztosíték nyújtására való felszólítással. A 2011-1 sz. SKAT Jogi Útmutatója új 
bekezdéssel bővült, amely a dán vámtörvény szerinti visszatartással vagy lefoglalással 
foglalkozik. Ez a 2011 januárjában megjelent Jogi Útmutató státuszát tekintve körlevél, ami 



PE448.729v03-00 4/5 CM\870250HU.doc

HU

azt jelenti, hogy a benne foglalt rendelkezések kötelező erejűek az Adóügyi Minisztérium 
alkalmazottjaira nézve. Ennek megfelelően az e témát érintő dán jogszabályok további 
változása nem várható.

Ami az importált használt gépjárművekre kirótt regisztrációs adóra vonatkozó dán 
jogszabályt, és különösen az adóérték meghatározására vonatkozó szabályokat illeti, meg kell 
jegyezni, hogy ezt a jogszabályt a Bíróság C-47/88. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben hozott 
ítéletének való megfelelés érdekében megváltoztatták.

Az EU ítélkezési gyakorlatából követezik, hogy az importált használt gépjárművek értékének 
a regisztrációs adó céljából való meghatározásakor nem az importőr által fizetett vételár vagy 
a jármű származás szerinti tagállambeli vagy bármely más tagállambeli értéke a mérvadó. Azt 
az értéket kell figyelembe venni, amelyet a gépjármű abban a tagállamban képvisel, amelybe 
behozták, mivel csak ebben az esetben jelenthető ki, hogy nem történik hátrányos 
megkülönböztetés a más tagállamokból származó használt gépjárművek és a hazai piacon 
lévő hasonló gépjárművek között. 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.

Ami az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 
behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EK irányelvet1 illeti, a 
Bizottság megjegyzi, hogy ez a petíció benyújtójának esetében fennálló körülményekre nem 
alkalmazandó. A 83/182/EGK tanácsi irányelv 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. De mivel a petíció benyújtója 
Dániában rendelkezik lakóhellyel, az ő esetében ez az irányelv nem alkalmazandó.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtójának esete nem mutat rá olyan általános 
igazgatási gyakorlatra vagy hazai jogszabályra a valamely tagállamból egy másik tagállamba 
behozott cégautókra kirótt regisztrációs adó tekintetében, amely ne lenne összhangban az 
uniós jogszabályokkal.

E tekintetben a Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy olyan körülmények között, amikor egy 
másik tagállam állampolgára lakóhellyel rendelkezik Dániában, akkor a másik tagállam 
jogosult adót kivetni a személy autójára.

A Bizottság elégedetten nyugtázza, hogy az EU ítélkezési gyakorlatának való megfelelés 
érdekében Dánia változtatott a más tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek ideiglenes 
lefoglalásával kapcsolatos, gyakorlatban alkalmazott eljárásain. Mivel a lefoglalásokkal 

                                               
1 HL L 105., 1983.4.23., 59. o.
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kapcsolatos dán jogszabályok és gyakorlati eljárások most már megfelelnek az uniós jognak, a 
Bizottság ezen a téren nem szándékozik további lépéseket tenni.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2011. június 10.

A Bizottság észrevételei a petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő információval 
kapcsolatban

A lefoglalás elrendelésével kapcsolatban a dán Adóügyi Minisztérium arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy a SKAT 2011-1 sz. Jogi Útmutatóján kívül további belső iránymutatások 
készülnek a lefoglalásokra vonatkozóan. Ezt a munkát a minisztériumnak 2011. május végére 
kellett befejeznie. Ennek eredményeképpen a SKAT Jogi Útmutatója és a belső 
iránymutatások egyértelműsítik majd, hogy egy-egy adott helyzetben, még mielőtt a 
lefoglalás megtörténne, a hatóságoknak mérlegelniük kell, hogy a kérdéses ellenőrzés célja 
elérhető-e kevésbé radikális intézkedésekkel, például a dániai igazságszolgáltatásról szóló 
törvény 74. fejezetének megfelelően biztosíték nyújtására való felszólítással.

A Bizottság megelégedését fejezi ki, hogy a más tagállamban nyilvántartásba vett gépkocsik 
ideiglenes lefoglalására vonatkozó dán belső iránymutatások a jövőben biztosítani fogják, 
hogy a hasonló intézkedések összhangban legyenek az uniós esetjoggal. A Bizottság szoros 
figyelemmel fogja kísérni, hogy a dán adóigazgatás miképpen alkalmazza majd e belső 
iránymutatásokat.


