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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0171/2010, którą złożyła Kamila Beata Klim-Petersen (Polska) w sprawie 
skonfiskowania przez władze duńskie jej zarejestrowanego w Polsce samochodu i 
powiązanych przeszkód dla swobodnego przepływu pracowników

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z tym, że duńskie władze zatrzymały jej 
zarejestrowany w Polsce samochód służbowy i zażądały zapłacenia wygórowanej opłaty 
rejestracyjnej i mandatu. Składająca petycję uważa, że działała w pełnej zgodzie 
z obowiązującymi przepisami UE w sprawie rejestracji i opodatkowania pojazdów 
silnikowych i w tym kontekście odnosi się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
C-464/02, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii, oraz do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości w połączonych sprawach C-151/04 i C-152/04, postępowanie 
karne przeciwko Claude’owi Nadinowi, Nadin-Lux SA i Jeanowi-Pascalowi Durré (wniosek 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de police de 
Neufchâteau). Wszystkie one dotyczyły korzystania z samochodu służbowego 
zarejestrowanego w innym państwie członkowskim. Dlatego składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składająca petycję złożyła do Komisji podobną skargę w odniesieniu do zatrzymania jej 
samochodu i podatków rejestracyjnych obowiązujących w Danii.
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Uwagi Komisji

Opodatkowanie rejestracji samochodów służbowych nie jest zharmonizowane na szczeblu 
UE. Wobec braku tego typu środków państwa członkowskie mogą nakładać podatki 
rejestracyjne oraz jednostronnie decydować o ich wysokości i sposobie ich obliczania. 
Niemniej jednak podczas wykonywania swoich kompetencji państwa członkowskie muszą 
stosować się do podstawowych zasad określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Pod tym względem orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
definiuje – i ogranicza – uprawnienia państw członkowskich w odniesieniu do opodatkowania 
samochodów służbowych przywiezionych do jednego państwa członkowskiego z innego 
państwa członkowskiego.

W szczególności w sprawie C-464/02, Komisja przeciwko Danii, Trybunał orzekł, że osoba, 
która jest zatrudniona w jednym państwie członkowskim, a mieszka w innym państwie 
członkowskim, może używać pojazdu zarejestrowanego w imieniu swojego pracodawcy do 
celów zarówno prywatnych, jak i służbowych w kraju zamieszkania tak długo, jak pojazd ten 
jest użytkowany głównie poza jej krajem zamieszkania. Następnie ustawodawstwo duńskie 
dotyczące podatków rejestracyjnych od pojazdów motorowych zostało zmienione zgodnie 
z przedmiotowym orzeczeniem i w rezultacie zwalnia ono samochody służbowe z podatku 
rejestracyjnego.

Ponadto w sprawach C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux oraz C-152/04, Jean-Pascal Durré, 
Trybunał orzekł, że w przypadku gdy ustawodawstwo krajowe jednego państwa 
członkowskiego wymaga od osoby prowadzącej działalność na własny rachunek 
i mieszkającej w tym państwie członkowskim rejestracji w danym państwie członkowskim 
samochodu służbowego, który został udostępniony jej przez firmę z siedzibą w innym 
państwie członkowskim, dla której to firmy pracuje, wówczas jest to sprzeczne z prawem 
przedsiębiorczości. Niemniej jednak taka interpretacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy 
samochód ma nie być stale użytkowany głównie w pierwszym państwie członkowskim 
i rzeczywiście nie jest użytkowany w taki sposób. Trybunał orzekł również, że to sądy 
krajowe mają decydować o tym, czy rzeczeni pracownicy korzystają z udostępnionych im 
samochodów właśnie w taki sposób.

Jeśli chodzi natomiast o kwestię wysokich opłat nakładanych zgodnie z ustawodawstwem 
duńskim dotyczącym podatku rejestracyjnego od pojazdów motorowych, Komisja powołuje 
się na orzeczenie Trybunału w sprawie C-383/01, De Danske Bilimportører, w której 
Trybunał orzekł, że opłaty te nie naruszają prawa UE.

Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy składającej petycję w świetle orzecznictwa UE 
Komisja stwierdza, że sprawa ta nie odnosi się do ogólnej praktyki administracyjnej lub 
ustawodawstwa krajowego dotyczącego nakładania na samochody służbowe podatku 
rejestracyjnego, który nie jest zgodny z prawem UE.

Biorąc pod uwagę ustawodawstwo krajowe, które stanowi, że samochody zarejestrowane 
w innym państwie członkowskim muszą zostać tymczasowo zatrzymane i mogą zostać 
wydane po opłaceniu ewentualnych mandatów, podatków samochodowych lub wniesieniu 
innych należnych opłat, z orzecznictwa UE wynika, że tego typu środek może być 
niewspółmierny do zamierzonego celu, którym jest pobranie opłat i mandatów. Zgodnie 
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z orzecznictwem Trybunału cel ten może zostać osiągnięty za pomocą środków bardziej 
zbliżonych do prawodawstwa unijnego, na przykład poprzez zapewnienie zabezpieczenia.

Komisja zwróciła się do władz duńskich o uwzględnienie praktyk stosowanych w Danii 
w odniesieniu do zatrzymywania samochodów zarejestrowanych w innym państwie 
członkowskim. Władze duńskie poinformowały następnie Komisję, że ustawodawstwo 
duńskie nie przewiduje mniej radykalnych środków niż zatrzymanie. Niemniej jednak władze 
duńskie są zaangażowane we wprowadzanie zmian mających na celu zapewnienie, że 
ustawodawstwo duńskie odnosi się do przedmiotowej sprawy; władze duńskie oczekują, że 
projekt ustawy zostanie przedstawiony podczas następnej sesji parlamentarnej.

Wnioski

Jeśli chodzi o obowiązek składającej petycję zapłaty podatku rejestracyjnego od jej 
samochodu służbowego, to sądy krajowe oceniają i rozważają wszystkie istotne fakty, które 
są charakterystyczne dla jej sprawy w świetle kryteriów określonych w orzecznictwie UE, 
i w związku z tym również decydują, czy samochód służbowy składającej petycję, który 
został zarejestrowany w Polsce, może zostać zwolniony z podatku rejestracyjnego w Danii. 
Komisja podkreśla, że sprawa dotycząca odpowiedzialności podatkowej składającej petycję 
jest jeszcze rozpatrywana przez sądy krajowe, oraz wierzy, że zastosują one prawo UE 
w sposób właściwy. W związku z tym Komisja nie będzie podejmować w tym konkretnym 
zakresie żadnych dalszych działań.

Niemniej jednak jeśli składająca petycję stwierdzi, że uzasadnienie przedstawione przez sąd 
krajowy wydaje się być sprzeczne z prawem UE lub że sąd nadużył przysługującej mu 
swobody w celu określenia, czy warunki zwolnienia z podatku zostały spełnione, może ona 
zwrócić się do Komisji w związku z tą sprawą, o czym Komisja już ją poinformowała.

Jeśli zaś chodzi o zmiany ustawodawstwa duńskiego dotyczącego zatrzymywania 
samochodów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, Komisja dokładnie 
przyjrzy się procesowi stanowienia prawa duńskiego oraz poinformuje składającą petycję 
o przyjęciu ustawodawstwa.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Uwagi Komisji dotyczące dodatkowych informacji udzielonych przez składającą petycję

Jeśli chodzi o kwestię konfiskaty, Dania poinformowała ostatnio Komisję, że zgodnie 
z krajowym ustawodawstwem samochody zarejestrowane w innym państwie członkowskim 
mogą zostać czasowo zatrzymane, ale tylko w przypadku gdy mniej drastyczne środki, w tym 
zapewnienie zabezpieczenia, nie dają gwarancji wyegzekwowania opłat i mandatów. Takie 
przepisy prawne są zgodne z unijnym orzecznictwem.

Dania przyjęła jednak do wiadomości, że w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem 
UE konieczna będzie zmiana obecnych, stosowanych w praktyce, procedur w odniesieniu do 
zatrzymań. Następnie Dania wprowadziła wewnętrzne przepisy, z których jasno wynika, że 
w odniesieniu do konkretnych sytuacji przed dokonaniem zatrzymania organy podatkowe 
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muszą zbadać, czy cel polegający na wyegzekwowaniu opłat i mandatów może zostać 
osiągnięty przy pomocy mniej drastycznych środków, jak na przykład żądanie zapewnienia 
zabezpieczenia zgodnie z rozdziałem 74 duńskiej ustawy o organizacji sądów. Do poradnika 
prawnego duńskiej administracji skarbowej SKAT dodano nowy rozdział nr 2011-1, 
w którym przedstawiono kwestię zatrzymania i konfiskaty dóbr zgodnie z duńską ustawą 
celną. Poradnik prawny, opublikowany w styczniu 2011 r., ma status okólnika, co oznacza, że 
zawarte w nim przepisy obowiązują pracowników Ministerstwa Skarbowego. Oznacza to 
zatem, że nie przewidziano dalszych zmian duńskiego prawodawstwa.

Jeśli zaś chodzi o duńskie przepisy w zakresie podatku rejestracyjnego od przywożonych 
samochodów używanych, a w szczególności w zakresie zasad określania wartości 
podlegającej opodatkowaniu, należy zauważyć, że przepisy te zostały zmienione, aby 
zapewnić zgodność z orzeczeniem Trybunału w sprawie C-47/88, Komisja przeciwko Danii.

Zgodnie z orzecznictwem UE przy ustalaniu do celów podatku rejestracyjnego wartości 
wwiezionego samochodu używanego nie ma znaczenia ani cena zapłacona za samochód przez 
podmiot sprowadzający, ani wartość samochodu w państwie członkowskim pochodzenia, ani 
w żadnym innym państwie członkowskim. Pod uwagę musi być wzięta wartość samochodu 
w państwie członkowskim, do którego został on przywieziony, gdyż tylko wówczas można 
stwierdzić brak dyskryminacji między samochodami używanymi sprowadzonymi z innych 
państw członkowskich i podobnymi samochodami na rynku krajowym. Dlatego nie jest 
sprzeczne z prawem unijnym to, że wysoki podatek rejestracyjny od nowych samochodów 
w Danii w efekcie powoduje ich wolniejszą utratę wartości na rynku duńskim niż w krajach, 
gdzie taki podatek jest niższy. A zatem w krajach, gdzie samochody podlegają wyłącznie 
podatkowi od wartości dodanej, pozostała część podatku uzależniona od wartości samochodu 
używanego będzie praktycznie nieistotna po kilku latach. Taka sytuacja natomiast nie 
mogłaby mieć miejsca w Danii.

W odniesieniu do dyrektywy Rady 83/182/WE w sprawie zwolnień podatkowych we 
Wspólnocie dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego 
państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego1. Komisja odnotowuje, że nie ma 
ona zastosowania w przypadku składającej petycję.

W dyrektywie Rady 83/182/EWG przewiduje się, że mieszkaniec jednego państwa 
członkowskiego może czasowo użytkować swój samochód w państwie członkowskim innym 
niż państwo członkowskie, w którym mieszka. Tego typu czasowe użytkowanie samochodu 
w państwie członkowskim nie powinno mieć żadnych konsekwencji podatkowych pod 
warunkiem, że osoba korzystająca z samochodu ma „zwykłe miejsce zamieszkania” w innym 
państwie członkowskim. Ponieważ jednak składająca petycję mieszka w Danii, w jej 
przypadku przedmiotowa dyrektywa nie ma zastosowania.

Wnioski

Komisja stwierdza, że sprawa składającej petycję nie odnosi się do ogólnej praktyki 
administracyjnej lub niezgodnego z prawem UE ustawodawstwa krajowego dotyczącego 
nakładania podatku rejestracyjnego na samochody służbowe wwożone do jednego państwa 

                                               
1 Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 59.
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członkowskiego z innego państwa członkowskiego.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy Komisja pragnie podkreślić, że w sytuacji, gdy 
obywatel innego państwa członkowskiego mieszka w Danii, kraj ten ma prawo 
opodatkowania samochodu tego obywatela.

Komisja wyraziła zadowolenie z tego, że Dania zmieniła swoje stosowane w praktyce 
procedury w zakresie tymczasowej konfiskaty samochodów zarejestrowanych w innym 
państwie członkowskim w celu zapewnienia zgodności tych procedur z unijnym 
orzecznictwem. W świetle wprowadzonej już zgodności między duńskim ustawodawstwem 
i stosowanymi w praktyce procedurami a prawem UE Komisja nie będzie podejmować w tym 
konkretnym zakresie żadnych dalszych działań.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana w dniu 10 czerwca 2011 r.

Uwagi Komisji dotyczące dodatkowych informacji udzielonych przez składającą petycję

W odniesieniu do kwestii konfiskaty duńskie ministerstwo ds. opodatkowania poinformowało 
Komisję, że poza poradnikiem prawnym duńskiej administracji skarbowej SKAT nr 2011 
przygotowywane są dalsze wewnętrzne wytyczne dotyczące konfiskaty. Ministerstwo 
powinno było zakończyć prace nad tymi wytycznymi z końcem maja 2011 r. Wewnętrzne 
wytyczne w połączeniu z poradnikiem prawnym duńskiej administracji skarbowej SKAT 
powinny w rezultacie jednoznacznie stwierdzać, że w odniesieniu do konkretnych sytuacji 
przed dokonaniem zatrzymania organy podatkowe muszą zbadać, czy cel polegający na 
wyegzekwowaniu opłat i mandatów może zostać osiągnięty przy pomocy mniej drastycznych 
środków, jak na przykład żądanie zapewnienia zabezpieczenia zgodnie z rozdziałem 74 
duńskiej ustawy o organizacji sądów.

Komisja jest zadowolona z faktu, że duńskie wewnętrzne wytyczne dotyczące tymczasowej 
konfiskaty samochodów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim zostaną 
zmienione w celu zapewnienia zgodności stosowanych środków z orzecznictwem UE. 
Komisja będzie uważnie przyglądać się procesowi wdrażania tych wytycznych przez duńską 
administrację podatkową.

6. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Komisja otrzymała kopię nowych duńskich przepisów wewnętrznych dotyczących 
tymczasowej konfiskaty samochodów zarejestrowanych za granicą. Wydaje się, że przepisy te 
mają na celu dostosowanie duńskich praktyk dotyczących konfiskat samochodów do prawa 
UE. Komisja nie otrzymała dotąd żadnych skarg związanych z wdrażaniem przez duńską 
administrację podatkową tych przepisów. 

W konsekwencji 18 października 2011 r. służby Komisji zamknęły postępowanie w sprawie 
skargi skierowanej do Komisji przez składającą petycję w sprawie nadużyć władz duńskich 
dotyczących konfiskat samochodów.


