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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0645/2011 του Miroslaw Cimoszko, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές του μηχανοκίνητου οχήματός του 
που είχε ταξινομηθεί στην Πολωνία και τα επακόλουθα εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει προσωρινά στη Δανία, αλλά του οποίου ο κύριος τόπος 
κατοικίας είναι η Πολωνία, διαμαρτύρεται για την αδικαιολογήτως αποδιδόμενη σε αυτόν 
από τις δανικές αρχές αξιόποινη πράξη και για την κατάσχεση του οχήματός του που είναι 
ταξινομημένο στην Πολωνία. και που το χρησιμοποιεί για τα συχνά επαγγελματικά του 
ταξίδια στην Πολωνία. Το ίδιο όχημα το χρησιμοποιούσε για σύντομο χρονικό διάστημα και 
η σύζυγός του μετά την πώληση του δικού της οχήματος. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται επίσης 
για την απαίτηση των φορολογικών αρχών να καταβάλει ένα υπέρογκο τέλος ταξινόμησης 
και ένα πρόστιμο, και θεωρεί ότι ενήργησε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ για 
την ταξινόμηση και τη φορολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Εν προκειμένω, ο αναφέρων 
επικαλείται την απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-151/04 και C-
152/04, ποινικές δίκες κατά Claude Nadin, Nadin-Lux SA και Jean-Pascal Durré (αιτήσεις για 
την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Tribunal de police de Neufchâteau), που 
αφορούσαν τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία είχαν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος 
μέλος, και την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-156/04, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, που ορίζει: «Η Επιτροπή φρονεί ότι 
οι κυρώσεις αυτές (δηλ. η κατάσχεση), σε συνδυασμό με την πρακτική που ακολουθούν οι 
ελληνικές διοικητικές αρχές ως προς τον καθορισμό του τόπου της συνήθους κατοικίας και τη 
μη συνεκτίμηση της τυχόν καλής πίστεως του ενδιαφερομένου, είναι δυσανάλογες». Ο 
αναφέρων ζητά, συνεπώς, την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο αναφέρων έχει υποβάλει προς την Επιτροπή παρεμφερή καταγγελία σχετικά με το τέλος 
ταξινόμησης οχημάτων στη Δανία. Η Επιτροπή αρχειοθέτησε την καταγγελία τον Οκτώβριο 
του 2011.

Το φορολογικό καθεστώς που διέπει την ταξινόμηση των εταιρικών οχημάτων δεν έχει 
εναρμονισθεί σε επίπεδο ΕΕ.  Ελλείψει τέτοιου είδους μέτρων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν τέλη ταξινόμησης οχημάτων και να ορίζουν μονομερώς το ύψος και τις μεθόδους 
υπολογισμού τους. Ωστόσο, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αυτής, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές που ορίζονται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει 
ορίσει - και περιορίσει- τις αρμοδιότητες των κρατών μελών αναφορικά με την ταξινόμηση 
και τη φορολόγηση των εταιρικών οχημάτων που εισάγονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο. 
Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει στη Δανία, όπου χρησιμοποιεί εταιρικό όχημα ταξινομημένο 
στην Πολωνία, θεωρεί ότι η εξαίρεση από την ταξινόμηση και, ως εκ τούτου, από τα σχετικά 
τέλη, όπως θεσπίζεται βάσει της νομολογίας της ΕΕ, ιδίως στις υποθέσεις C-151/04, Claude 
Nadin, Nadin-Lux and C-152/04, Jean-Pascal Durré, θα έπρεπε να ισχύει και στη δική του 
περίπτωση.

Στην υπόθεση C-464/02, Επιτροπή κατά Δανίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι ένα άτομο, το 
οποίο απασχολείται σε ένα κράτος μέλος αλλά διαμένει σε ένα άλλο, δύναται να 
χρησιμοποιεί όχημα ταξινομημένο στο όνομα του εργοδότη του τόσο για ιδιωτικούς όσο και 
για επαγγελματικούς σκοπούς εντός της χώρας διαμονής του, εφόσον το όχημα 
χρησιμοποιείται πρωτίστως εκτός της χώρας όπου διαμένει. 

Επίσης, στην υπόθεση C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux  και στην υπόθεση C-152/04, 
Jean-Pascal Durré, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι αντιβαίνει στο δικαίωμα εγκατάστασης η 
εσωτερική νομοθεσία κράτους μέλους η οποία επιβάλλει σε αυτοαπασχολούμενο εργαζόμενο 
που διαμένει στο εν λόγω κράτος μέλος να ταξινομήσει εκεί εταιρικό όχημα το οποίο ετέθη 
στη διάθεσή του από την εταιρία για την οποία εργάζεται και η οποία εδρεύει σε άλλο κράτος 
μέλος. Ωστόσο, η παραπάνω ερμηνεία ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα δεν 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο μόνιμο κυρίως εντός του πρώτου κράτους 
μέλους, ούτε χρησιμοποιείται, πράγματι, κατ'αυτόν τον τρόπο. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης 
ότι εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να αποφασίσουν αν οι εν λόγω εργαζόμενοι 
χρησιμοποίησαν τα οχήματα που τέθηκαν στη διάθεσή τους κατά τον παραπάνω τρόπο. 

Η δανική νομοθεσία αναφορικά με την ταξινόμηση στη Δανία των εταιρικών οχημάτων που 
έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό έχει τροποποιηθεί αναλόγως και, ως εκ τούτου, απαλλάσσει 
τα οχήματα αυτά από την ταξινόμηση. 

Επιπλέον, η νομολογία της ΕΕ και ειδικότερα η υπόθεση C-156/04, Επιτροπή κατά Ελληνικής 
Δημοκρατίας, έχει περιορίσει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για προσωρινή κατάσχεση 
οχημάτων στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει παραβιάσει την εσωτερική νομοθεσία 
ταξινόμησης οχημάτων. Από την εν λόγω νομολογία απορρέει ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να 
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είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος συνίσταται στην είσπραξη 
προστίμων και τελών. Ο σκοπός αυτός μπορεί, σύμφωνα με το Δικαστήριο, να επιτευχθεί με 
μέσα περισσότερο συμβατά προς το δίκαιο της ΕΕ, για παράδειγμα με την παροχή εγγύησης. 

Τη στιγμή της κατάσχεσης του οχήματος του αναφέροντα, η Δανία βρισκόταν σε διαδικασία 
τροποποίησης των εσωτερικών της διατάξεων περί προσωρινής κατάσχεσης των οχημάτων 
που έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό ώστε να τις εναρμονίσει με το δίκαιο της ΕΕ.  Έκτοτε, 
η Επιτροπή έχει λάβει αντίγραφο των νέων δανικών εσωτερικών διατάξεων σχετικά με το 
ζήτημα αυτό. 

Συμπέρασμα

Αναφορικά με την υποχρέωση του αναφέροντα να καταβάλει τα τέλη ταξινόμησης στη Δανία 
για το εταιρικό του όχημα, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να αξιολογήσουν και να 
σταθμίσουν όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης υπό το πρίσμα των 
κριτηρίων που απορρέουν από τη νομολογία της ΕΕ και, συνεπώς, να αποφασίσουν εάν το 
εταιρικό όχημα μπορεί να εξαιρεθεί από την ταξινόμηση στη Δανία και αντίστοιχα από την 
καταβολή τέλους ταξινόμησης, με βάση το γεγονός ότι το όχημα δεν προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο στη Δανία σε μόνιμη βάση και, πράγματι, δε 
χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.

Η Επιτροπή κρίνει ότι η υπόθεση του αναφέροντα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία εθνική 
νομοθεσία ή γενική διοικητική πρακτική σχετικά με την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης 
εταιρικών οχημάτων που εισήχθησαν στη Δανία από άλλο κράτος μέλος που να μη 
συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ.

Αναφορικά με τη δανική νομοθεσία και τις εσωτερικές διατάξεις περί κατασχέσεων, η 
Επιτροπή κρίνει ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι πλέον συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή δε θα λάβει περαιτέρω δράση στο συγκεκριμένο τομέα.


