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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0171/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Kamila 
Beata Klim-Petersen, par Dānijas varas iestāžu rīcību, konfiscējot viņas Polijā 
reģistrēto uzņēmuma automobili, un ar to saistītiem brīvas darbaspēka 
aprites ierobežojumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Dānijas varas iestāžu rīcību, konfiscējot viņas Polijā 
reģistrēto uzņēmuma automobili un pieprasot pārmērīgu reģistrācijas maksu un naudas sodu.
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņa ir pilnībā ievērojusi piemērojamos ES noteikumus 
par transportlīdzekļu reģistrāciju un nodokļiem, saistībā ar to viņa pamatojas uz Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-464/02 Eiropas Kopienu Komisija / Dānijas Karaliste un 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem apvienotās lietās C-151/04 un C-152/04, 
kriminālprocess pret Claude Nadin, Nadin-Lux SA un Jean-Pascal Durré (Tribunal de police 
de Neufchâteau lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu), kuri attiecās uz citā dalībvalstī 
reģistrētu uzņēmuma automobiļu lietošanu. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu 
rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja ir arī iesniegusi līdzīgu sūdzību Komisijai attiecībā uz konfiskāciju 
un transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļiem Dānijā.

Komisijas komentāri
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Uzņēmuma transportlīdzekļu reģistrācijas nodoklis nav saskaņots ES līmenī. Ja šādu 
pasākumu nav, dalībvalstis drīkst uzlikt transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļus un vienpusēji 
noteikt to apmēru un aprēķināšanas metodes. Tomēr, īstenojot šo kompetenci, dalībvalstīm ir 
jāievēro Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktie pamatprincipi. Un šai saistībā 
Eiropas Kopienu Tiesas prakse ir noteikusi un ierobežojusi dalībvalstu pilnvaras attiecībā uz 
uzņēmumu transportlīdzekļu, kas ievesti no vienas dalībvalsts citā, aplikšanu ar nodokļiem.

Īpaši lietā C-464/02 Komisija/Dānija Tiesa atzina, ka persona, kas ir nodarbināta vienā 
dalībvalstī, bet dzīvo citā, drīkst izmantot transportlīdzekli, kas reģistrēts uz tās darba devēja 
vārda gan privātiem, gan profesionāliem mērķiem savā dzīvesvietas valstī, kamēr šis 
transportlīdzeklis galvenokārt tiek izmantots ārpus tās dzīvesvietas valsts. Pēc tam Dānijas 
tiesību akti par mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli tika grozīti saskaņā ar šo 
lēmumu, un tādēļ šādus uzņēmuma automobiļus atbrīvo no transportlīdzekļu reģistrācijas 
nodokļa.

Arī lietā C-151/04 Claude Nadin, Nadin-Lux un lietā C-152/04 Jean-Pascal Durré Tiesa 
atzina, ka tas, ja vienas dalībvalsts tiesību akti uzliek par pienākumu pašnodarbinātai personai, 
kas dzīvo šajā dalībvalstī, reģistrēt tajā transportlīdzekli, kas pieder uzņēmumam un ko šis citā 
dalībvalstī reģistrētais uzņēmums nodevis viņa lietošanā, ir pretrunā tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību. Tomēr šī interpretācija ir piemērojama tikai tad, ja transportlīdzeklis nav 
paredzēts pastāvīgai izmantošanai galvenokārt pirmajā dalībvalstī un arī netiek faktiski 
izmantots šādā veidā. Tiesa arī atzina, ka dalībvalstu tiesām ir jānosaka, vai attiecīgie 
darbinieki ir šādi izmantojuši viņiem lietošanā nodotos transportlīdzekļus.

Turklāt attiecībā uz jautājumu par Dānijas tiesību aktos par transportlīdzekļu reģistrācijas 
nodokli noteiktajām augstajām likmēm Komisija norāda uz Tiesas spriedumu lietā C-383/01 
De Danske Bilimportører, kurā Tiesa atzina, ka šīs likmes nepārkāpj ES tiesību aktus.

Izanalizējusi lūgumraksta iesniedzējas lietas apstākļus, ņemot vērā ES tiesu praksi, Komisija 
uzskata, ka viņas lieta, šķiet, neliecina par vispārēju administratīvu praksi vai to, ka valsts 
tiesību akti attiecībā uz uzņēmuma automobiļu aplikšanu ar transportlīdzekļu reģistrācijas 
nodokli neatbilstu ES tiesību aktiem.

Attiecībā uz valsts tiesību aktiem, kuros noteikts, ka citās dalībvalstīs reģistrēti automobiļi 
īslaicīgi jākonfiscē un jāatdod atpakaļ, kad samaksātas iespējamās soda naudas, 
transportlīdzekļu nodokļi un citi nenokārtotie maksājumi, no ES tiesu prakses izriet, ka šāds 
pasākums var būt nesamērīgs attiecībā uz sasniedzamo mērķi, proti, soda naudu un 
maksājumu iekasēšanu. Šādu mērķi saskaņā ar Tiesas atzīto varētu sasniegt, izmantojot citus 
līdzekļus, kas ir daudz saderīgāki ar ES tiesību aktiem, piemēram, sniedzot nodrošinājumu.

Komisija ir lūgusi Dānijas varas iestādēm sniegt ziņojumu par situāciju Dānijā attiecībā uz 
citās dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu konfiscēšanu. Pēc tam Dānijas varas iestādes 
informēja Komisiju, ka Dānijas tiesību aktos nav paredzēti mazāk radikāli pasākumi par 
konfiscēšanu. Tomēr Dānija ir apņēmusies veikt nepieciešamos labojumus, lai tiesību akti 
risinātu šādu problēmu, un Dānijas varas iestādes cer, ka likumprojekts tiks iesniegts nākamās 
Parlamenta sesijas laikā.
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Secinājums

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas pienākumu samaksāt reģistrācijas nodokli par viņas 
uzņēmuma automobili valsts tiesām ir jāizvērtē un jāizsver visi attiecīgie fakti, kas raksturo 
viņas lietu, ņemot vērā no ES tiesu prakses izrietošos kritērijus, un tādā veidā jānosaka, vai 
viņas Polijā reģistrēto uzņēmuma automobili var atbrīvot no Dānijas transportlīdzekļu 
reģistrācijas nodokļa. Komisija norāda, ka jautājums par viņas nodokļu saistībām joprojām 
tiek izskatīts valsts tiesās, un Komisija cer, ka tās pareizi piemēros ES tiesību aktus. Tādēļ 
Komisija neveiks turpmākus pasākumus šajā īpašajā jomā.

Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka valsts tiesas sniegtais pamatojums ir pretrunā 
ES tiesību aktiem vai ka tiesa, šķiet, ir pārkāpusi savu rīcības brīvību, kas tai piešķirta, lai 
noteiktu, vai nosacījumi par atbrīvošanu no nodokļiem ir izpildīti, viņa tiek laipni aicināta, kā 
jau Komisijai informējusi, vērsties pie Komisijas šajā jautājumā.

Attiecībā uz izmaiņām Dānijas tiesību aktos par citās dalībvalstīs reģistrētu automobiļu 
konfiscēšanu Komisija rūpīgi sekos līdzi Dānijas likumdošanas procesam šajā jautājumā un 
informēs lūgumraksta iesniedzēju, kad tiesību akts tiks pieņemts.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzējas sniegto papildinformāciju

Attiecībā uz jautājumu par konfiscēšanu Dānija nesen ir informējusi Komisiju, ka tās tiesību 
akti patiešām paredz, ka citās dalībvalstīs reģistrēti automobiļi uz laiku var tikt konfiscēti tikai 
gadījumā, ja mazāk radikāli pasākumi, tostarp nodrošinājuma sniegšana, nevar nodrošināt 
soda naudu un maksājumu iekasēšanu. Šie tiesību akti ir saskaņā ar ES tiesu praksi.

Tomēr Dānija atzina, ka tai jāmaina pašreizējās praktiskās procedūras attiecībā uz šādām 
konfiscēšanām, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem. Pēc tam Dānija pieņēma iekšējos 
noteikumus, kuros skaidri noteikts, ka reālās situācijās pirms konfiscēšanas veikšanas nodokļu 
iestādēm jāapsver, vai pasākuma mērķi, t. i., soda naudu un maksājumu iekasēšanu, var 
sasniegt, izmantojot mazāk radikālus pasākumus, tostarp pieprasot sniegt nodrošinājumu 
saskaņā ar Dānijas Likuma par tiesu sistēmas pārvaldi 74. nodaļu. SKAT Tiesiskajās vadlīnijās 
Nr. 2011-1 ir iekļauta jauna iedaļa, kurā aplūkota preču paturēšana vai konfiscēšana saskaņā 
ar Dānijas Muitas likumu. Šīm tiesiskajām vadlīnijām, kas publicētas 2011. gada janvārī, ir 
apkārtraksta statuss, tas nozīmē, ka tajās ietvertie noteikumi ir saistoši Nodokļu ministrijas 
darbiniekiem. Attiecīgi šajā jautājumā nav paredzēts veikt turpmākas izmaiņas Dānijas tiesību 
aktos.

Attiecībā uz Dānijas tiesību aktiem par ievestu, lietotu automobiļu reģistrācijas nodokli, īpaši 
noteikumiem, ar ko nosaka ar nodokli apliekamo vērtību, jāatzīmē, ka šie tiesību akti ir 
mainīti, lai nodrošinātu atbilstību Tiesas spriedumam lietā C-47/88 Komisija/Dānija.

No ES tiesu prakses izriet, ka, nosakot ievestu, lietotu automobiļu vērtību nolūkā aprēķināt 
reģistrācijas nodokli, nozīme nav cenai, kādu importētājs par to maksājis, vai automobiļa 
vērtībai dalībvalstī, no kuras tas ievests, vai jebkurā citā dalībvalstī. Vērā jāņem automobiļa 
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vērtība dalībvalstī, kurā tas tiek ievests, jo vienīgi uz šāda pamata var sacīt, ka nepastāvēs 
diskriminācija starp lietotiem automobiļiem no citām dalībvalstīm un līdzīgiem automobiļiem 
vietējā tirgū. Tāpēc ES tiesību aktiem nav pretrunā tas, ka augstais Dānijas transportlīdzekļu 
reģistrācijas nodoklis attiecībā uz jauniem automobiļiem rada situāciju, ka to vērtība Dānijas 
tirgū samazinās ievērojami lēnāk nekā valstīs, kurās transportlīdzekļu nodoklis ir zemāks.
Tādējādi valstīs, kurās automobiļi ir aplikti tikai ar pievienotās vērtības nodokli, pēc dažiem 
gadiem šī nodokļa atlikusī daļa attiecībā uz lietotu automobili būs pavisam niecīga, turpretī 
šāda situācija nav iespējama Dānijā.

Attiecībā uz Padomes Direktīvu 83/182/EK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro 
dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā1, Komisija atzīmē, ka tā 
neattiecas uz lūgumraksta iesniedzējas lietā izklāstītajiem apstākļiem.

Padomes Direktīva 83/182/EK paredz iespēju personai, kura dzīvo vienā dalībvalstī, uz laiku 
lietot savu automobili citā dalībvalstī, kas nav šīs personas dzīvesvietas dalībvalsts. Attiecībā 
uz šādu pagaidu lietošanu vienā dalībvalstī nevajadzētu piemērot nodokļus, ja personas, kura 
automobili lieto, pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī. Tomēr, tā kā lūgumraksta 
iesniedzēja dzīvo Dānijā, direktīva neattiecas uz viņas situāciju.

Secinājums

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējas gadījums neatklāj vispārēju administratīvu 
praksi vai to, ka valsts tiesību akti attiecībā uz uzņēmuma automobiļu, kas ievesti no vienas 
dalībvalsts citā, aplikšanu ar transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli neatbilstu ES tiesību 
aktiem.

Šajā ziņā Komisija vēlētos uzsvērt, ka situācijā, kad citas dalībvalsts pilsonis dzīvo Dānijā, šī 
valsts ir tiesīga īstenot savas tiesības aplikt ar nodokli attiecīgās personas automobili.

Komisija ir apmierināta ar to, ka Dānija ir mainījusi praktiskās procedūras attiecībā uz tādu 
automobiļu pagaidu konfiscēšanu, kas reģistrēti citās dalībvalstīs, lai šīs procedūras saskaņotu 
ar ES tiesu praksi. Tā kā Dānijas tiesību akti un praktiskās procedūras attiecībā uz 
konfiscēšanu šobrīd ir savietojami ar ES tiesībām, Komisija neveiks turpmākas darbības šajā 
specifiskajā jomā.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzējas sniegto papildinformāciju

Attiecībā uz šo konfiscēšanu Dānijas Nodokļu ministrija ir informējusi Komisiju, ka papildus 
SKAT Tiesiskajām vadlīnijām Nr. 2011-1 ir paredzētas arī citas iekšējās vadlīnijas attiecībā uz 
konfiskāciju. Līdz 2011. gada maija beigām ministrijai bija jāpabeidz šis darbs. Tādējādi 
iekšējām vadlīnijām kopā ar SKAT Tiesiskajām vadlīnijām būtu nepārprotami jānosaka, ka 
reālās situācijās, vēl pirms konfiscēšanas veikšanas, nodokļu iestādēm jāapsver, vai minētās 
kontroles mērķi var sasniegt, izmantojot mazāk radikālus pasākumus, tostarp pieprasot sniegt 

                                               
1 OV L 105, 23.4.1983., 59. lpp.
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nodrošinājumu saskaņā ar Dānijas Likuma par tiesu sistēmas pārvaldi 74. nodaļu. 

Komisija ir apmierināta ar to, ka tiks mainītas Dānijas iekšējās vadlīnijas attiecībā uz tādu 
automobiļu pagaidu konfiscēšanu, kas reģistrēti citās dalībvalstīs, lai nodrošinātu, kā šādi 
pasākumi atbilst ES tiesu praksei. Komisija rūpīgi sekos tam, kā Dānijas nodokļu 
administrācija piemēro šīs iekšējās vadlīnijas.


