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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0171/2010, внесена от Kamila Beata Klim-Petersen, с полско 
гражданство, относно конфискацията от страна на датските органи на 
нейния служебен автомобил, регистриран в Полша, и свързаните с това 
пречки пред свободното придвижване на работна ръка

1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква от конфискацията от страна на датските органи на нейния 
служебен автомобил, регистриран в Полша, и техните изисквания за прекомерна такса 
за регистрация и налагане на глоба. Вносителката на петицията счита, че тя е действала 
изцяло в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС относно регистрацията и 
данъчното облагане на моторните превозни средства и в тази връзка тя се позовава на 
решението на Съда на Европейските общности по дело C-464/02, Комисията на 
Европейските общности срещу Кралство Дания, както и на решението на Съда на 
Европейските общности по обединени дела C-151/04 и C-152/04, наказателното 
производство срещу Claude Nadin, Nadin-Lux SA и Jean-Pascal Durré (данни за 
предварително постановление от Tribunal de police de Neufchâteau), които се отнасят за 
използването на служебен автомобил, регистриран в друга държава-членка. В 
съответствие с това, вносителката моли за намесата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
по член 202(6).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителката е подала подобно оплакване до Комисията относно конфискацията и 
регистрационните такси за автомобили в Дания.
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Наблюдения на Комисията

Таксата за регистрация на служебни автомобили не е хармонизирана на равнище ЕС. 
При отсъствието на такива мерки, държавите-членки могат да налагат такси за 
регистрация на автомобили и едностранно да определят техния размер и начини за 
изчисляването им. Въпреки това, при упражняване на правомощията си държавите-
членки трябва да спазват принципите, указани в Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В това отношение съдебната практика на Съда на ЕС е определила –
и ограничила – правомощията на държавите-членки относно таксуването на служебни 
автомобили, внесени от една държава-членка в друга.

По-специално, по дело C-464/02, Комисията срещу Дания, Съдът е постановил, че лице, 
което е наето на работа в една държава-членка, но пребивава в друга, може да използва 
превозното средство, регистрирано на името на неговия работодател както за частни, 
така и за професионални цели в държавата, в която пребивава, стига превозното 
средство да се използва предимно извън държавата на пребиваване. Впоследствие 
датското законодателство в областта на регистрационните такси за моторни превозни 
средства е било изменено съгласно съдебното решение, като по този начин такива 
автомобили са били освободени от регистрационна такса.

Също така, в дело C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux и дело C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, Съдът на ЕС е постановил, че в случаите, когато местното законодателство на 
дадена държава-членка изисква самостоятелно зает работник, пребиваващ в тази 
държава-членка, да регистрира там служебен автомобил, предоставен му от фирмата, за 
която работи и която е със седалище в друга държава-членка, то това противоречи на 
правото на установяване. Въпреки това, това тълкуване е приложимо единствено когато 
автомобилът не е предназначен за ползване главно и постоянно в първата държава-
членка и действително не се използва по този начин. Съдът е постановил също, че 
решението дали въпросните работници са ползвали предоставените им автомобили по 
такъв начин, е от компетентността на националните съдилища.

Що се отнася до въпроса за високия размер на регистрационните такси за моторните 
превозни средства, налагани по силата на датското законодателство, Комисията се 
позовава на решението на Съда на ЕС по дело C-383/01, De Danske Bilimportører, 
където Съдът е постановил, че тези ставки не представляват нарушение на правото на 
ЕС.

След като е анализирала обстоятелствата в случая, повдигнат от вносителката на 
петицията, от гледна точка на съдебната практика на ЕС, Комисията счита, че нейният 
случай не доказва обща административна практика или национално законодателство по 
отношение на налагането на регистрационна такса за служебни автомобили, които да са 
в противоречие с правото на ЕС.

По отношение на местното законодателство, съгласно което автомобилите, 
регистрирани в друга държава-членка подлежат на временна конфискация и 
освобождаване при заплащането на евентуални глоби, автомобилен данък или какъвто 
и да било друг вид дължима такса, от съдебната практика на ЕС следва, че подобни 
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мерки могат да бъдат диспропорционални спрямо търсената цел, която е събирането на 
глоби и такси. Според Съда подобна цел би могла да бъде постигната по начини, които 
са по-съвместими с правото на ЕС, например чрез предоставяне на гаранция.

Комисията е изискала от датските органи да разяснят положението в Дания по 
отношение на конфискуването на автомобили, регистрирани в други държави-членки. 
В отговор на запитването датските органи са уведомили Комисията, че в датското 
законодателство не са предвидени мерки, които да са по-малко радикални от 
конфискацията. Въпреки това Дания се е ангажирала да извърши необходимите 
промени, за да гарантира уреждането на този въпрос от законодателството; а датските 
органи очакват въвеждането на проектозакон през следващата парламентарна сесия.

Заключение

Относно задължението на вносителката на петицията да заплати регистрационна такса 
за служебния си автомобил, националните съдилища са тези, които следва да преценят 
всички съответни факти по случая от гледна точка на критериите, установени от 
съдебната практика на ЕС, като по този начин решат дали нейният служебен автомобил 
с полска регистрация може да бъде освободен от регистрационна такса в Дания. 
Комисията отбелязва, че въпросът относно задължението за плащане на таксата все още 
предстои да бъде разгледан от националните съдилища, като се надява, че те ще 
приложат коректно правото на ЕС. Поради това Комисията няма да предприеме по-
нататъшни действия в тази конкретна област.

Независимо от това, в случай че вносителката на петицията е на мнение, че 
аргументите, предоставени от националния съд, изглеждат в противоречие с правото на 
ЕС или че съдът евентуално е надвишил правомощията, с които разполага за 
определяне на това дали условията за отпадане на изискването за плащане на такса са 
изпълнени, тя ще може да отнесе въпроса до Комисията, за което вече е била 
информирана от самата Комисия.

По отношение на промените в датското законодателство относно конфискацията на 
автомобили, регистрирани в други държави-членки, Комисията ще наблюдава отблизо 
процеса на изготвяне на закон в тази област и ще уведоми вносителката на петицията, 
когато съответното законодателство бъде прието.

4. Отговор от Комисията (Рев.), получен на 29 март 2011 г.

Наблюдения на Комисията относно допълнителната информация, предоставена от 
вносителката на петицията

По отношение на конфискацията, Дания наскоро уведоми Комисията, че нейното 
законодателство наистина постановява, че регистрираните в други държави-членки 
автомобили могат да бъдат временно конфискувани само ако по-малко драстични 
мерки, в това число предоставянето на гаранция, не могат да гарантират събирането на 
глоби и такси. Това законодателство отговаря на съдебната практика на ЕС.
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Въпреки това, Дания потвърди, че трябва да промени настоящите си практически 
процедури по отношение на въпросните конфискации, така че да бъдат съобразени с 
правото на ЕС. Впоследствие Дания е приела вътрешни разпоредби, които ясно указват, 
че в реални ситуации – и преди да се пристъпи към конфискация – органите, отговорни 
за събиране на таксите, трябва да определят дали целта на мярката, която е събирането 
на глоби и такси, може да бъде постигната чрез употребата на по-малко драстични 
мерки, включително изискване за предоставяне на гаранция, в съответствие с глава 74 
от Закона за правосъдната администрация на Дания. Добавен е нов раздел в Правни 
насоки № 2011-1 на SKAT, който се отнася за задържането и конфискацията на стоки 
съгласно датския закон за митниците. Тези правни насоки, които са публикувани през 
януари 2011 г. имат статута на циркулярно писмо, което означава, че изпълнението на 
разпоредбите, които съдържат, са задължителни за съответните служители. Съответно 
не се предвиждат допълнителни промени на датското законодателство в тази област.

Що се отнася до датското законодателство в областта на таксата за регистрация на 
внесени автомобили втора употреба и по-конкретно правилата за определяне на 
стойността, върху която се начислява тази такса, следва да бъде отбелязано, че това 
законодателство е променено в съответствие с Решението на Съда по Дело C-47/88, 
Комисията срещу Дания.

От съдебната практика на ЕС следва, че при определянето на стойността на внесените 
автомобили втора употреба за целите на регистрационната такса, не се взема предвид 
информацията за платената от вносителя цена за автомобила или стойността на 
автомобила в държавата-членка, от която е внесен, или в която и да било друга 
държава-членка. Трябва да бъде взета предвид стойността на автомобила в държавата-
членка, в която той е бил внесен, тъй като единствено на тази основа може да се каже, 
че няма да има дискриминация между внесен от други държава-членка автомобил втора 
употреба и подобни автомобили на вътрешния пазар. Ето защо това, че високата датска 
такса за регистрация на нови автомобили подразбира, че тяхната стойност намалява 
много по-бавно на датския пазар в сравнение със страните, в които таксите върху 
автомобилите са по-ниски, не противоречи на правото на ЕС. Така в страните, където за 
колите се начислява само данък добавена стойност, остатъчният данък в стойността на 
употребяван автомобил практически ще бъде пренебрежимо нисък след няколко 
години, докато това реално не може да се случи в Дания.

По отношение на Директива 83/182/ЕИО на Съвета за освобождаване от данъчно 
облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-
членка в друга1, Комисията отбелязва, че тя не важи за обстоятелства като тези в случая 
на вносителката.
Директива 83/182/ЕИО на Съвета урежда временното ползване на автомобил от жител 
на една държава-членка в държава-членка, различна от държавата-членка, в която той 
пребивава. Такова временно ползване в една държава-членка не следва да има каквито 
и да било данъчни последствия, при условие че ползвателят на автомобила има 
„обичайно местоживеене“ в друга държава-членка. Тъй като вносителката на петицията
пребивава в Дания, в случая обаче директивата не е приложима.

                                               
1 OВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59
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Заключение

Комисията счита, че случаят на вносителката на петицията не доказва наличие на 
противоречащи на правото на ЕС обща административна практика или национално 
законодателство по отношение на налагането на регистрационна такса за служебни 
автомобили, внесени в една държава-членка от друга.

В тази връзка Комисията би желала да подчертае, че когато гражданин на друга 
държава-членка пребивава в Дания, Дания е в правото си да налага такса за неговия 
автомобил.

Комисията е удовлетворена от факта, че Дания е променила практическите си 
процедури по отношение на временната конфискация на автомобили, регистрирани в 
други държави-членки, така че да съобрази тези процедури със съдебната практика на 
ЕС. Тъй като датското законодателство и практически процедури относно 
конфискациите вече отговарят на изискванията съгласно правото на ЕС, Комисията 
няма да предприема по-нататъшни действия в тази конкретна област.

5. Отговор от Комисията (Рев. II), получен на 10 юни 2011 г.

Забележки на Комисията относно допълнителната информация, предоставена от 
вносителката на петицията

По отношение на конфискацията датското Министерство на данъците и акцизите е 
уведомило Комисията, че в допълнение към Правни насоки № 2011 на SKAT се 
предвижда въвеждането на допълнителни вътрешни насоки относно конфискациите. До 
края на май 2011 г. министерството ще трябва да е приключило работата си във връзка 
с тях. В резултат на това вътрешните насоки, заедно с Правните насоки на SKAT, 
следва да указват ясно и еднозначно, че в реални ситуации – и преди да се пристъпи 
към конфискация – органите трябва да обмислят дали целта на въпросния контрол 
може да бъде постигната чрез употребата на по-малко драстични мерки, включително 
изискване за предоставяне на гаранция, в съответствие с глава 74 от Закона за 
правосъдната администрация на Дания.

Комисията е удовлетворена от факта, че вътрешните насоки на Дания по отношение на 
временната конфискация на автомобили, регистрирани в други държави-членки, ще 
бъдат изменени с цел осигуряване на съгласуваността на тези мерки със съдебната 
практика на ЕС. Комисията ще следи отблизо прилагането на тези вътрешни насоки от 
страна на датската данъчна администрация.

6. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Комисията е получила копие от новите датски вътрешни разпоредби за временно 
отнемане на автомобили, регистрирани в чужбина. Тези разпоредби изглежда ще 
доведат датските практики в областта на конфискациите до съответствие с правото на 
ЕС. Комисията не е получила никакви оплаквания относно прилагането на тези правила 
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от Датската данъчна администрация. 

Впоследствие, на 18 октомври 2011 г .  службите на Комисията закриха жалбата, 
подадена на Комисията от вносителката на петицията, касаеща датските злоупотреби 
по отношение на конфискациите.


