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nationaliteit), over de inbeslagneming door de Deense overheden van haar in 
Polen geregistreerde bedrijfsauto en de daarmee verbonden obstakels voor het 
vrije verkeer van arbeidskrachten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat de Deense overheden haar in Polen geregistreerde 
bedrijfsauto in beslag hebben genomen en de betaling van een exorbitant hoge heffing op de 
registratie van deze auto alsmede een boete eisen. Indienster is van mening dat zij in de 
desbetreffende zaak heeft gehandeld in volledige overeenstemming met de vigerende EU-
bepalingen inzake de registratie van en belastingheffing voor motorvoertuigen, en zij verwijst 
in dit verband naar het vonnis van het Europees Hof van Justitie in zaak C-464/02, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Denemarken, en het vonnis van het 
Europees Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-151/04 en C-152/04, de strafzaken tegen 
Claude Nadin, Nadin-Lux SA en Jean-Pascal Durré (verzoeken om een prejudiciële beslissing 
van het Tribunal de police de Neufchâteau), die alle het gebruik van een in een andere lidstaat 
geregistreerde bedrijfsauto betroffen. Indienster verzoekt daarom het Europees Parlement om 
op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Indienster heeft ook een vergelijkbare klacht bij de Commissie ingediend over 
inbeslagneming en registratiebelasting in Denemarken.
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Opmerkingen van de Commissie

De registratiebelasting van bedrijfsauto's is niet geharmoniseerd op EU-niveau. Bij ontbreken 
van dergelijke maatregelen kunnen lidstaten eenzijdig registratiebelastingen opleggen en 
beslissen over de hoogte en de manier van berekening van deze belastingen. Bij het 
uitoefenen van deze bevoegdheid moeten lidstaten echter wel de grondbeginselen eerbiedigen 
die zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Deze 
bevoegdheden zijn nader gedefinieerd – en beperkt – in het kader van de jurisprudentie van 
het Europees Hof van Justitie als het gaat om het heffen van belasting op bedrijfsauto's die 
van de ene lidstaat in de andere worden gebracht.

In het bijzonder in zaak C-464/02, Commissie tegen Denemarken, heeft het Hof gesteld dat 
iemand die in de ene lidstaat werkzaam is, maar in een andere lidstaat woont, een voertuig dat 
op naam van de werkgever staat binnen zijn land van verblijf mag gebruiken voor privé- en 
beroepsmatige doeleinden, zolang dit voertuig voornamelijk buiten zijn land van verblijf 
wordt gebruikt. De Deense wetgeving inzake registratiebelasting op motorvoertuigen is 
dientengevolge gewijzigd overeenkomstig het vonnis, zodat dergelijke bedrijfsauto's nu 
vrijgesteld zijn van registratiebelasting.

Ook in de zaken C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux en C-152/04, Jean-Pascal Durré heeft 
het Hof gesteld dat het in strijd is met de vrijheid van vestiging als de binnenlandse wetgeving 
van een lidstaat eist van een zelfstandige die in die lidstaat verblijft, om daar een bedrijfsauto 
te registreren die aan hem ter beschikking is gesteld door het bedrijf waarvoor hij werkt en dat 
in een andere lidstaat gevestigd is. Deze interpretatie geldt echter alleen als de auto niet 
bedoeld is om op permanente basis voornamelijk in de eerste lidstaat te worden gebruikt en 
ook daadwerkelijk niet op die manier gebruikt wordt. Het Hof stelde verder dat het aan de 
nationale rechtbanken is om te beslissen of de betroffen medewerkers de auto's die aan hen ter 
beschikking waren gesteld, op die manier hebben gebruikt.

Verder verwijst de Commissie met betrekking tot de hoge tarieven die volgens de Deense 
wetgeving worden geheven voor de registratiebelasting op motorvoertuigen, naar het vonnis 
van het Hof in zaak C-383/01, De Danske Bilimportører, waarin het Hof stelde dat deze 
tarieven niet in strijd waren met het EU-recht.

Na de omstandigheden van de zaak van indienster te hebben geanalyseerd aan de hand van de
communautaire rechtspraak, is de Commissie van mening dat er in haar zaak geen sprake is 
van een algemene administratieve praktijk of binnenlandse wetgeving inzake het heffen van 
registratiebelasting op bedrijfsauto's die niet in overeenstemming is met het EU-recht.

Inzake de binnenlandse wetgeving die bepaalt dat auto's die in andere lidstaten geregistreerd 
zijn, tijdelijk in beslag moeten worden genomen en weer worden vrijgegeven na betaling van 
mogelijke boetes, autobelastingen en eventuele andere verschuldigde kosten, volgt uit de 
communautaire rechtspraak dat een dergelijke maatregel mogelijk onevenredig is in relatie tot 
het nagestreefde doel, namelijk het innen van boetes en kosten. Een dergelijk doel zou, in de 
ogen van het Hof, ook kunnen worden bereikt door middelen die meer in overeenstemming 
zijn met het EU-recht, bijvoorbeeld door een zekerheidsstelling.



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

NL

De Commissie heeft de Deense autoriteiten verzocht een beeld te geven van de situatie in 
Denemarken met betrekking tot het in beslag nemen van auto's die in andere lidstaten 
geregistreerd zijn. De Deense autoriteiten hebben de Commissie daarop laten weten dat de 
Deense wetgeving geen mogelijkheden biedt voor een minder radicale maatregel dan 
inbeslagname. Denemarken is echter vastbesloten de nodige wijzigingen aan te brengen in de 
wetgeving en de Deense autoriteiten verwachten dat er in de loop van het volgende 
parlementaire jaar een wetsontwerp zal worden ingediend.

Conclusie

Met betrekking tot de verplichting van indienster om registratiebelasting te betalen over haar 
bedrijfsauto is het aan de nationale rechtbanken om alle relevante feiten omtrent haar zaak te 
beoordelen en af te wegen met het oog op de criteria die voortvloeien uit de communautaire 
rechtspraak, en zo te beslissen of haar in Polen geregistreerde bedrijfsauto in Denemarken kan 
worden vrijgesteld van registratiebelasting. De Commissie merkt op dat de kwestie van haar 
verplichting om belasting te betalen nog aanhangig is bij de nationale rechters, en de 
Commissie vertrouwt erop dat zij het EU-recht correct zullen toepassen. De Commissie zal op 
dit specifieke gebied dan ook geen verdere actie ondernemen.

Niettemin: mocht indienster van mening zijn dat de motivering van de nationale rechtbank in 
strijd is met het EU-recht of dat de rechtbank de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid 
heeft overschreden waarover hij beschikt bij het bepalen van de vraag of is voldaan aan de 
voorwaarden voor belastingvrijstelling, is zij, zoals de Commissie haar al heeft medegedeeld, 
van harte welkom om de Commissie over de zaak te benaderen.

Wat betreft de wijzigingen in de Deense wetgeving inzake het in beslag nemen van auto's die 
in andere lidstaten geregistreerd zijn, zal de Commissie het Deense wetgevingsproces in deze 
zaak nauwlettend volgen en indienster op de hoogte brengen wanneer de wetgeving is 
aangenomen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 29 maart 2011

Opmerkingen van de Commissie naar aanleiding van de door indienster verstrekte 
aanvullende informatie

Inzake de kwestie van inbeslagneming heeft Denemarken de Commissie onlangs 
geïnformeerd dat ingevolge zijn binnenlandse wetgeving auto's die in andere lidstaten 
geregistreerd zijn, weliswaar tijdelijk in beslag kunnen worden genomen, maar alleen indien 
minder drastische maatregelen, waaronder zekerheidsstelling, niet kunnen garanderen dat 
boetes en heffingen daadwerkelijk worden geïnd. Deze wetgeving is in overeenstemming met 
de communautaire rechtspraak.

Denemarken erkende echter dat het zijn toegepaste procedures voor dergelijke 
inbeslagnemingen had moeten aanpassen om aan de EU-wetgeving te voldoen. Vervolgens 
heeft Denemarken interne bepalingen vastgesteld die duidelijk maken dat in actuele 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 verzoek tot zekerheidsstelling conform 
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hoofdstuk 74 van de Deense wet op de burgerlijke rechtsvordering. In de juridische 
richtsnoeren van de Deense Douane en Belastingdienst (SKAT) nr. 2011-1 is een nieuw 
onderdeel toegevoegd 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. Andere aanpassingen van de Deense wetgeving naar aanleiding van 
onderhavige kwestie worden niet verwacht.

Met betrekking tot de Deense wetgeving inzake registratiebelasting op ingevoerde 
tweedehandsvoertuigen en met name de voorschriften voor de vaststelling van het 
belastingtarief zij vermeld dat deze wetgeving gewijzigd is om haar in overeenstemming te 
brengen met het arrest van het Hof in zaak C-47/88, Commissie tegen Denemarken.

Uit de communautaire rechtspraak volgt dat de door de invoerder voor de auto betaalde prijs 
of zijn waarde in de lidstaat van uitvoer of enige andere lidstaat niet relevant is voor de
vaststelling van de waarde van ingevoerde tweedehandsvoertuigen met het oog op de heffing 
van registratiebelasting. De waarde van het voertuig in de lidstaat waar het naartoe is gebracht 
is bepalend, omdat alleen op die basis kan worden gezegd dat er geen sprake is van 
discriminatie, zoals tussen tweedehandsvoertuigen afkomstig van andere lidstaten en 
soortgelijke voertuigen op de binnenlandse markt. 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.

De Commissie merkt op dat Richtlijn 83/182/EG van de Raad betreffende de 
belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de 
Gemeenschap 1 niet van toepassing is op de omstandigheden zoals die zich in de zaak van 
indienster voordoen.

Richtlijn 83/182/EG van de Raad voorziet in de mogelijkheid voor een inwoner van een 
bepaalde lidstaat om zijn of haar auto tijdelijk te gebruiken in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waarvan hij ingezetene is. Een dergelijk tijdelijk gebruik in een lidstaat hoeft geen 
fiscale gevolgen te hebben, mits de persoon die de auto gebruikt "zijn gewone verblijfplaats" 
in een andere lidstaat heeft. Aangezien indienster echter in Denemarken woont, is de richtlijn 
niet op haar situatie van toepassing.

Conclusie

De Commissie is van mening dat er in de zaak van indienster geen sprake is van een algemene 
administratieve praktijk of van binnenlandse wetgeving inzake de heffing van 
autoregistratiebelasting voor bedrijfsauto's die van de ene lidstaat in de andere worden 
gebracht, die indruist tegen EU-wetgeving.

De Commissie onderstreept dat Denemarken in rechte belasting kan heffen op de auto van een 

                                               
1 PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59.
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burger van een andere lidstaat die in Denemarken woont.

De Commissie heeft er met instemming kennis van genomen dat Denemarken zijn procedures 
uit hoofde waarvan auto's die in andere lidstaten geregistreerd zijn, tijdelijk in beslag kunnen 
worden genomen, in overeenstemming heeft gebracht met de communautaire rechtspraak. 
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.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 10 juni 2011

Opmerkingen van de Commissie over de door indienster verstrekte aanvullende informatie

Inzake de kwestie van inbeslagneming heeft de Deense belastingdienst de Commissie ervan 
op de hoogte gebracht dat er naast de juridische richtsnoeren nr. 2011 van SKAT verdere 
interne richtsnoeren betreffende inbeslagneming voorzien zijn. De belastingdienst zou dit 
werk tegen eind mei ten einde gebracht moeten hebben. Deze interne richtsnoeren moeten 
samen met de SKAT-richtsnoeren op ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat in de 
praktijk, voordat inbeslagneming plaatsvindt, de belastingdienst moet beoordelen of het doel 
van de controle door middel van minder drastische maatregelen kan worden verwezenlijkt, 
zoals een verzoek tot zekerheidsstelling conform hoofdstuk 74 van de Deense wet op de 
burgerlijke rechtsvordering.

De Commissie is ervan overtuigd dat de Deense interne richtsnoeren inzake tijdelijke 
inbeslagneming van in andere lidstaten geregistreerde auto's zodanig veranderd zullen worden
dat de betrokken maatregelen in overeenstemming zijn met de communautaire jurisprudentie. 
De Commissie zal de toepassing van deze interne richtsnoeren door de Deense belastingdienst 
nauwlettend volgen.


