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Comisia pentru petiții

10.6.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0171/2010, adresată de Kamila Beata Klim-Petersen, de cetățenie 
poloneză, privind confiscarea de către autoritățile daneze a automobilului de 
serviciu al acesteia înmatriculat în Polonia și obstacolele aferente în ceea ce 
privește libera circulație a forței de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă confiscarea de către autoritățile din Danemarca a automobilului de 
serviciu înmatriculat în Polonia și solicitarea de către acestea a unei taxe de înmatriculare 
exorbitante, precum și impunerea de amenzi. Petiționara consideră că, în acest caz, ea a 
acționat în conformitate deplină cu dispozițiile UE aplicabile în acest domeniu privind 
înregistrarea și impozitarea autovehiculelor, făcând astfel referire la hotărârea Curții în cauza 
C-464/02, Comisia Comunităților Europene/Regatul Danemarcei, și hotărârea Curții în 
cauzele conexate C-151/04 și C-152/04, precum și la procesele penale împotriva lui Claude 
Nadin, Nadin-Lux SA și Jean-Pascal Durré (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare 
formulată de Tribunal de police de Neufchâteau), toate acestea referindu-se la utilizarea 
automobilelor de serviciu înregistrate într-un alt stat membru. Prin urmare, petiționara solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiționara a adresat, de asemenea, Comisiei o plângere similară privind confiscarea 
automobilului și taxele de înmatriculare a automobilelor în Danemarca.
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Observațiile Comisiei

Taxa de înmatriculare a autoturismelor de serviciu nu este armonizată la nivelul UE. În lipsa 
unor astfel de măsuri, statele membre pot impune taxe de înmatriculare a autoturismelor și pot 
decide în mod unilateral în ceea ce privește nivelul și metodele de calculare a acestora. Cu 
toate acestea, în momentul exercitării acestei competențe, statele membre trebuie să respecte 
principiile de bază prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această 
privință, jurisprudența Curții Europene de Justiție a definit – și a limitat – competențele 
statelor membre în ceea ce privește impozitarea autoturismelor de serviciu aduse dintr-un stat 
membru într-altul.

În special, în cauza C-464/02, Comisia/Danemarca, Curtea a precizat că o persoană care este 
angajată într-un stat membru, dar își are reședința într-un alt stat membru poate să utilizeze un 
vehicul înmatriculat pe numele angajatorului său atât în scopuri personale, cât și în scopuri 
profesionale, pe teritoriul țării de reședință, atât timp cât automobilul este utilizat cu precădere 
în afara țării de reședință. Ulterior, legislația daneză privind taxa de înmatriculare a 
automobilelor a fost modificată în conformitate cu această hotărâre, eliminând taxa de 
înmatriculare pentru astfel de autoturisme de serviciu.

De asemenea, în cauza C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux și în cauza C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, Curtea a hotărât că o reglementare națională a unui stat membru încalcă dreptul de
stabilire în cazul în care impune unui lucrător care desfășoară o activitate independentă și care 
are reședința în acest stat membru să înmatriculeze acolo un autovehicul de serviciu pus la 
dispoziția sa de societatea pentru care lucrează, societate stabilită în alt stat membru. Totuși, 
această interpretare se aplică doar în cazul în care autovehiculul nu este destinat să fie utilizat 
cu titlu permanent în principal în primul stat membru și nici nu este utilizat, în fapt, în acest 
mod. Curtea a precizat, de asemenea, că este de competența instanțelor naționale să decidă 
dacă lucrătorii în cauză au utilizat în acest mod automobilul pus la dispoziția lor.

În plus, în ceea ce privește nivelul ridicat al taxelor de înmatriculare a autovehiculelor, 
percepute în temeiul legislației daneze, Comisia face trimitere la hotărârea Curții de Justiție în 
cauza C-383/01, De Danske Bilimportører, în care Curtea a afirmat că aceste taxe nu încalcă 
legislația UE.

În urma examinării circumstanțelor din cazul petiționarei în lumina jurisprudenței UE, 
Comisia consideră că acestea nu par să indice existența unei practici administrative generale 
sau a unei legislații naționale care să contravină legislației UE în ceea ce privește taxa de 
înmatriculare aplicată automobilelor de serviciu.

În ceea ce privește legislația națională care prevede confiscarea temporară a automobilelor 
înmatriculate în alte state membre și restituirea acestora după achitarea unor eventuale 
amenzi, impozite pe automobile sau a oricăror altor obligații fiscale de plată, din jurisprudența 
UE rezultă că această măsură poate fi disproporționată în raport cu obiectivul urmărit, 
respectiv colectarea amenzilor și a obligațiilor fiscale. Conform Curții, acest obiectiv ar putea 
fi atins prin mijloace care urmează în mai mare măsură legislația comunitară, de exemplu prin 
constituirea unei garanții.

Comisia a solicitat autorităților daneze să îi transmită informații referitoare la situația din 
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Danemarca în ceea ce privește confiscarea automobilelor înmatriculate în alte state membre. 
Ulterior, autoritățile daneze au informat Comisia că legislația daneză nu prevede alte măsuri 
mai puțin radicale decât confiscarea. Cu toate acestea, Danemarca se angajează să modifice 
legislația, lucru necesar pentru a garanta remedierea acestui aspect, iar autoritățile daneze 
preconizează că un proiect de lege în acest sens va fi prezentat în cadrul viitoarei sesiuni 
parlamentare.

Concluzie

În ceea ce privește obligația petiționarei de a achita taxa de înmatriculare pentru autoturismul 
său de serviciu, este de competența instanțelor naționale să aprecieze și să evalueze, în raport 
cu criteriile desprinse din jurisprudența UE, toate elementele de fapt pertinente care 
caracterizează cazul acesteia și să stabilească, astfel, dacă automobilul său de serviciu 
înmatriculat în Polonia poate fi scutit de la plata taxei de înmatriculare în Danemarca. 
Comisia menționează că dosarul privind obligația fiscală a petiționarei se află încă pe rolul 
instanțelor naționale și speră că legislația comunitară va fi aplicată în mod corect. Prin 
urmare, Comisia nu va lua măsuri suplimentare în acest domeniu specific.

Cu toate acestea, în situația în care petiționara consideră că motivarea instanțelor naționale 
pare să contravină legislației comunitare sau că instanța pare să fi depășit marja de apreciere 
de care beneficiază în legătură cu stabilirea măsurii în care sunt îndeplinite condițiile de 
scutire de la plata taxei, petiționara, astfel cum a fost deja informată de Comisie, este invitată 
să se adreseze Comisiei în legătură cu această chestiune.

În ceea ce privește modificarea legislației daneze referitoare la confiscarea automobilelor 
înmatriculate în alte state membre, Comisia va urmări îndeaproape procesul legislativ danez 
în domeniu și va informa petiționara cu privire la aceasta în momentul în care legislația va fi 
adoptată.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011 (REV)

Observațiile Comisiei cu privire la informațiile suplimentare furnizate de petiționară

În ceea ce privește chestiunea confiscării, Danemarca a informat recent Comisia că legislația 
sa prevede într-adevăr că autoturismele înregistrate în alte state membre pot fi confiscate 
temporar numai în cazul în care măsurile mai puțin drastice, inclusiv constituirea unei 
cauțiuni, nu pot garanta colectarea amenzilor și a taxelor. Această lege este în conformitate cu 
jurisprudența UE.

Danemarca a recunoscut totuși că trebuie să își modifice procedurile practice actuale cu 
privire la aceste confiscări pentru a fi în conformitate cu dreptul UE. Ulterior, Danemarca a 
adoptat dispoziții interne care clarifică faptul că, în situații reale și înainte să aibă loc 
confiscarea, administrațiile fiscale trebuie să decidă dacă obiectivul măsurii luate, care este 
colectarea amenzilor și taxelor, poate fi realizat prin folosirea unor măsuri mai puțin drastice, 
inclusiv solicitarea constituirii unei cauțiuni, în conformitate cu capitolul 74 din legislația 
daneză cu privire la administrarea justiției. În documentul de orientare nr. 2011-1 al 
autorităților fiscale daneze (SKAT), care se referă la reținerea sau confiscarea bunurilor în 
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temeiul legislației vamale din Danemarca, a fost introdusă o nouă secțiune. 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 afaceri 
fiscale. În consecință, nu sunt prevăzute modificări suplimentare ale legislației daneze.

În ceea ce privește legislația daneză cu privire la taxa de înmatriculare pentru automobilele de 
ocazie importate, și în special normele privind determinarea valorii impozabile, trebuie 
menționat faptul că prezenta legislație a fost modificată pentru a fi în conformitate cu 
hotărârea Curții în cauza C-47/88, Comisia/Danemarca.

Din jurisprudența UE reiese că, atunci când se determină valoarea automobilelor de ocazie 
importate în scopul stabilirii taxei de înmatriculare, nu prețul plătit de către importator pentru 
mașină sau valoarea sa în statul membru din care provine sau în alt stat membru este cea care 
contează. Valoarea automobilului în statul membru în care este adus este cea de care trebuie 
să se țină seama, întrucât numai pe această bază se poate spune că nu va exista discriminare 
între automobilele de ocazie primite din alt stat membru și automobilele similare de pe piața 
internă. Prin urmare, nu contravine dreptului UE ca taxa de înmatriculare ridicată din 
Danemarca pentru mașinile 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 automobilelor este mai 
scăzută. Astfel, în țările în care pentru automobile se plătește numai taxa pe valoarea 
adăugată, partea reziduală a acestei taxe din valoarea unui automobil folosit va fi 
practic neglijabilă după câțiva ani, în timp ce acest lucru nu ar fi posibil în Danemarca.

În ceea ce privește Directiva Consiliului 83/182/CE privind scutirile de taxă în interiorul 
Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în 
altul1, Comisia menționează că aceasta nu se aplică în circumstanțe precum cele din cazul 
petiționarei.
Directiva 83/182/CE a Consiliului prevede că o persoană care are domiciliul într-un stat 
membru își poate utiliza temporar automobilul într-un alt stat membru decât cel în care își are 
reședința. Această utilizare temporară într-un stat membru nu ar trebui să aibă consecințe 
fiscale, cu condiția ca persoana care utilizează automobilul să își aibă „domiciliul stabil” 
într-un alt stat membru. Dar, întrucât petiționara locuiește în Danemarca, directiva nu 
este aplicabilă situației acesteia.

Concluzie

Comisia consideră că situația petiționarei nu pare să indice existența unei practici 
administrative generale sau a unei legislații naționale care să contravină legislației UE, în ceea 
ce privește taxa de înmatriculare aplicată automobilelor de serviciu aduse dintr-un stat 
membru într-altul.

În această privință, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, în condițiile în care un cetățean 
dintr-un alt stat membru locuiește în Danemarca, această țară are dreptul de a-și pune în 
aplicare dreptul de a percepe impozit asupra automobilului acelui cetățean.

                                               
1 JO L 105, 23.4.1983, p. 59.
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Comisia este mulțumită de faptul că Danemarca și-a modificat procedurile practice cu privire 
la confiscările temporare ale automobilelor înregistrate în alte state membre pentru a aduce 
aceste proceduri în conformitate cu jurisprudența UE. Întrucât legislația daneză și procedurile 
sale practice cu privire la confiscări sunt acum compatibile cu dreptul UE, Comisia nu va da 
curs unor acțiuni suplimentare în acest domeniu specific.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 10 iunie 2011

Observațiile Comisiei cu privire la informațiile suplimentare furnizate de petiționară

În ceea ce privește chestiunea confiscării, Ministerul danez al Impozitelor și Accizelor a 
informat Comisia că, pe lângă documentul de orientare nr. 2011 al SKAT, urmează să fie 
făcute publice și alte orientări interne referitoare la confiscări. Ministerul ar trebui să-și 
finalizeze lucrările până la sfârșitul lunii mai 2011. Ca urmare, orientările interne, împreună 
cu documentul de orientare al SKAT ar trebui să clarifice faptul că, în situații reale și înainte 
să aibă loc confiscarea, autoritățile trebuie să ia în considerare dacă obiectivul controlului în 
cauză poate fi realizat prin folosirea unor măsuri mai puțin drastice, inclusiv prin solicitarea 
constituirii unei cauțiuni, în conformitate cu capitolul 74 din legislația daneză cu privire la 
administrarea justiției.

Comisia este mulțumită de faptul că orientările interne din Danemarca cu privire la 
confiscarea temporară a automobilelor înmatriculate în alte state membre vor fi modificate 
pentru a aduce aceste proceduri în conformitate cu jurisprudența UE. Comisia va urmări cu 
atenție cum aplică administrațiile fiscale daneze orientările interne menționate.


