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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0645/2011, внесена от Miroslaw Cimoszko, с полско гражданство, 

относно задържането от страна на датските органи на неговото моторно 
превозно средство с полска регистрация и последващите от това 
препятствия за свободното движение на работници

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който понастоящем пребивава в Дания, но е постоянно 
пребиваващ в Полша, изразява оплакването си от повдигнатите от датските органи 
наказателни обвинения и конфискуването на неговия автомобил с полска регистрация, 
който самият той използва във връзка с честите си пътувания по работа в Полша и 
който неговата съпруга е използвала за кратък период, след като е продала собствения 
си автомобил. Вносителят на петицията също така протестира срещу исканията на 
данъчните органи за прекомерно висока такса за регистрация и глоба и счита, че е 
действал в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС относно регистрацията и 
облагането с данъци на моторни превозни средства. В тази връзка вносителят на 
петицията се позовава на решенията на Съда на Европейския съюз по съединени дела 
C-151/04 и C-152/04, наказателни производства срещу Claude Nadin, Nadin-Lux SA и 
Jean-Pascal Durré (преюдициални запитвания от Tribunal de police de Neufchâteau), които 
се отнасят за използването на моторни превозни средства, регистрирани в друга 
държава членка, както и на решението на Съда на Европейския съюз по дело C-156/04, 
Комисията срещу Република Гърция, в което се постановява: „Комисията смята, че тези 
санкции (тоест конфискуването), в съчетание с практиката на гръцките 
административни органи за определяне на обичайното местоживеене и невземането под 
внимание на евентуалната добросъвестност на заинтересования, са несъразмерни.“
Следователно вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията е подал подобно оплакване до Комисията относно датската 
такса за регистрация на автомобил. Комисията е приключила разглеждането на това 
оплакване през октомври 2011 г.

Таксата за регистрация на фирмен автомобил не е хармонизирана на равнище ЕС. При 
отсъствие на такива мерки, държавите членки могат да налагат такси за регистрация на 
автомобил и едностранно да вземат решения относно техния размер и метод на 
изчисление. Въпреки това, когато упражняват тази компетентност, държавите членки 
трябва да спазват основните принципи, залегнали в Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В тази връзка, съдебната практика на Съда на Европейския съюз е 
определила – и ограничила – правомощията на държавите членки относно 
регистрацията и облагането с данъци и такси на фирмени автомобили, които са 
докарани в една държава членка от друга такава. Вносителят на петицията, който 
пребивава в Дания и използва там фирмен автомобил, регистриран в Полша, счита, че 
освобождаването от регистрация и съответно от регистрационна такса, наложено по 
силата на съдебната практика на ЕС, по-специално дела C-151/04 Claude Nadin, Nadin-
Lux и C-152/04 Jean-Pascal Durré, би могло да бъде приложимо към обстоятелствата в 
неговия случай.

В дело C-464/02 Комисията срещу Дания, Съдът постановява, че лице, което е наето на 
работа в една държава членка, но постоянно пребивава в друга такава, може да 
използва автомобил, който е регистриран на името на неговия работодател, както за 
лични, така и за служебни нужди в страната, в която пребивава, за периода, през който 
автомобилът се използва предимно извън страната на постоянно пребиваване на 
лицето.

Също така, в дело С-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux, и дело C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, Съдът постановява, че е налице противоречие с правото на свободно 
установяване, ако вътрешното законодателство на държава членка изисква от 
самостоятелно заетото лице, което пребивава в същата държава членка, да регистрира в 
нея автомобил, който му е бил предоставен от фирмата за която работи, която е 
установена в друга държава членка. Въпреки гореизложеното, това тълкуване е 
приложимо само ако автомобилът не е предназначен да се използва предимно и 
постоянно в първата държава членка, а в случая автомобилът не се използва по този 
начин. Съдът също така постановява, че националните съдилища решават дали 
въпросният работник или служител е използвал по този начин автомобила, който му е 
бил предоставен.

Датското законодателство относно регистрацията в Дания на фирмени автомобили, 
които са регистрирани в чужбина, е било съответно изменено и съгласно измененията 
освобождава такива автомобили от регистрация.

Освен това, съдебната практика на ЕС и по-специално дело C-156/04, Комисията срещу 
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Република Гърция, е ограничила правомощията на държавите членки относно 
временното конфискуване на автомобили в случаите, когато ползвателят е нарушил 
местния закон за регистрация на автомобил. От тази съдебна практика следва, че такава 
мярка може да се окаже несъразмерна спрямо преследваната цел, която е събирането на 
глоби и такси. Според Съда тази цел може да бъде постигната чрез средства, които 
съответстват в по-голяма степен на правото на ЕС, като например предоставянето на 
гаранция.

По времето на конфискация на автомобила на вносителя на петицията, Дания е била в 
процес на промяна на вътрешните си разпоредби относно временната конфискация на 
автомобили, които са регистрирани в чужбина, с цел да ги приведе в съответствие с 
правото на ЕС. По-късно Комисията получи екземпляр от новите датски вътрешни 
разпоредби по въпроса.

Заключение

Като взема предвид задължението на вносителя на петицията да плати датска 
регистрационна такса за фирмения си автомобил, националните съдилища са тези, 
които следва да оценят и претеглят всички съответни факти, които характеризират този 
случай в светлината на критериите, произтичащи от съдебната практика на ЕС, и 
съответно да решат дали фирменият автомобил може да бъде освободен от регистрация 
в Дания и следователно от регистрационна такса, въз основа на това, че автомобилът не 
е предназначен да се използва предимно и постоянно в Дания и на това, че 
действително не се използва по този начин.

Комисията счита, че случаят на вносителя не демонстрира наличието на вътрешно 
законодателство или общи административни практики относно налагането на 
регистрационна такса на фирмени автомобили, които са докарани в Дания от друга 
държава членка, което не съответства на правото на ЕС.

Като взема предвид датското законодателство и вътрешните разпоредби относно 
конфискацията, Комисията счита, че понастоящем тези разпоредби са съвместими с 
правото на ЕС. Следователно, Комисията няма да предприеме допълнителни действия в 
тази специфична област.


