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Tárgy: Miroslaw Cimoszko lengyel állampolgár által benyújtott 0645/2011. számú 
petíció lengyel forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművének a dán 
hatóságok részéről történt lefoglalásáról, és ezzel kapcsolatban a 
munkavállalók szabad mozgásának akadályozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki ideiglenes lakóhellyel rendelkezik Dániában, de állandó lakóhelye 
Lengyelországban található, kifogásolja, hogy a dán hatóságok jogtalanul bűncselekmény 
elkövetésével vádolják és lefoglalták lengyel forgalmi rendszámú autóját, amelyet gyakori 
lengyelországi céges látogatásaihoz használ, illetve amelyet felesége használt rövid ideig, 
miután eladta saját autóját. A petíció benyújtója tiltakozik továbbá az ellen, hogy az 
adóhatóságok aránytalanul magas összegű regisztrációs adót követelnek tőle, illetve bírságot 
szabtak ki rá, ugyanakkor véleménye szerint ő maga teljes mértékben a gépkocsik 
nyilvántartásba vétele és adóztatása területén hatályos uniós rendelkezésekkel összhangban 
járt el. A petíció benyújtója továbbá felhívja a figyelmet a Bíróságnak a C-151/04. és C-
152/04. sz. egyesített ügyekben (a Tribunal de police de Neufchâteau előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) a Claude Nadin, a Nadin-Lux SA és Jean-Pascal Durré ellen folyamatban lévő 
büntetőeljárással kapcsolatban hozott ítéletére, amely eljárás a valamely másik tagállamban 
nyilvántartásba vett gépjármű használatát érintette, továbbá a C-156/04. számú, az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügyben hozott ítéletére, amely kimondja, 
hogy „A Bizottság úgy véli, hogy e büntetések [lefoglalás] – a görögországi közigazgatási 
hatóságoknak a szokásos tartózkodási hely meghatározására irányuló gyakorlatával, valamint 
azzal együtt, hogy nem veszik figyelembe az érintett személy esetleges jóhiszeműségét –
aránytalanok.” A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtója a dán gépkocsi-regisztrációs adóval kapcsolatban hasonló petíciót 
nyújtott be a Bizottsághoz. A Bizottság a panaszt 2011 októberében lezárta.

A cégautók regisztrációs adóját uniós szinten nem harmonizálták. Ilyen intézkedések
hiányában a tagállamok kivethetnek gépjármű-regisztrációs adókat, és mértékükről, valamint 
számítási módjukról szabadon dönthetnek. Azonban e hatáskörük gyakorlásakor a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben 
meghatározott alapelveket. E tekintetben pedig az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata 
meghatározta – és korlátozta – a tagállamok hatásköreit az egyik tagállamból a másikba vitt 
cégautók regisztrációját és adóztatását illetően. A petíció benyújtója, aki Dániában lakik és 
ott egy Lengyelországban regisztrált cégautót használ, úgy véli, hogy a nyilvántartásba 
vétel és így a regisztrációs adók alóli, az uniós ítélkezési gyakorlat – különösen a C-151/04 
Claude Nadin, Nadin-Lux és a C-152/04 Jean-Pascal Durré ügy – szerint megállapított 
kivétel ezen eset körülményeire alkalmazandó.

A C-464/02. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben a Bíróság megállapította, hogy az a személy, 
aki az egyik tagállamban van munkaviszonyban, de egy másikban lakik, a lakóhelye szerinti 
országban magán- és munkacélra is használhatja a munkáltatója nevén nyilvántartásba vett 
járművet, amíg a gépkocsit elsősorban a lakóhelye szerinti országon kívül használja. 

A Bíróság a C-151/04. sz. Claude Nadin, Nadin-Lux ügyben és a C-152/04. sz. Jean-Pascal 
Durré ügyben is megállapította, hogy a letelepedés szabadságával ellentétes, ha egy tagállam 
nemzeti jogszabálya megköveteli az e tagállamban lakóhellyel rendelkező önálló 
vállalkozótól az őt foglalkoztató, egy másik tagállamban letelepedett társaság tulajdonában 
álló és a társaság által a rendelkezésére bocsátott járműnek az előbbi tagállamban való 
nyilvántartásba vételét. Ez az értelmezés azonban csak akkor alkalmazandó, ha a járművet 
alapvetően nem az első tagállam területén történő állandó használatra szánják, és ténylegesen 
nem is így használják. A Bíróság azt is megállapította, hogy a nemzeti bíróságok jogosultak 
annak megállapítására, hogy a szóban forgó munkavállalók így használták-e a 
rendelkezésükre bocsátott járművet. 

A külföldön nyilvántartásba vett cégautók dániai nyilvántartásba vételére vonatkozó dán 
jogszabályokat ennek megfelelően módosították, így e gépkocsik mentesülnek a 
nyilvántartásba vétel alól.

Az uniós ítélkezési gyakorlat és különösen a C-156/04 számú, Bizottság kontra Görög 
Köztársaság ügy korlátozta a tagállamok azon hatáskörét, hogy ideiglenesen lefoglalják a 
gépkocsikat azon esetekben, amikor a gépkocsit használó személyek megsértették a tagállami 
gépkocsi-regisztrációs jogot. Ebből az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy az efféle 
intézkedés esetleg aránytalan lehet az elérni kívánt célhoz képest, amely jelen esetben a 
bírságok és díjak beszedése. A Bíróság szerint ez a célkitűzés olyan eszközökkel is elérhető, 
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amelyek sokkal inkább összeegyeztethetők az uniós joggal, például biztosíték nyújtásával. 

A petíció benyújtója gépkocsijának lefoglalásakor Dánia éppen a külföldön nyilvántartásba 
vett gépkocsik ideiglenes lefoglalásáról szóló belső rendelkezéseit módosította annak 
érdekében, hogy az uniós joggal összeegyeztethetők legyenek. A Bizottság időközben 
megkapta az e tárgyra vonatkozó új dán belső rendelkezések egy példányát.

Következtetés 

Ami a petíció benyújtójának azon kötelezettségét illeti, hogy cégautója után dán regisztrációs 
adót fizessen, a nemzeti bíróságok jogköre az ügy valamennyi fontos részletének az uniós 
ítélkezési gyakorlatból eredő kritériumok alapján való értékelése és mérlegelése, valamint 
annak eldöntése, hogy a cégautó mentesülhet-e a dániai nyilvántartásba vétel és ekképpen a 
regisztrációs adó alól annak értelmében, hogy a gépkocsit alapvetően nem Dániában való 
állandó használatra szánták, és ténylegesen nem is így használják.
A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtójának esete nem mutat rá olyan hazai 
jogszabályra vagy általános igazgatási gyakorlatra a valamely tagállamból Dániába behozott 
cégautókra kirótt regisztrációs adó tekintetében, amely ne lenne összhangban az uniós 
jogszabályokkal.
Ami a lefoglalásra vonatkozó dán jogszabályokat és belső rendelkezéseket illeti, a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy azok jelenleg az uniós joggal összeegyeztethetők. A Bizottság ezért nem 
tesz további lépéseket ezen a területen.


