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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0645/2011 dėl Danijos valdžios institucijų konfiskuoto peticijos
pateikėjo automobilio, registruoto Lenkijoje, ir dėl automobilio konfiskavimo 
atsiradusių kliūčių laisvam darbuotojų judėjimui, kurią pateikė Lenkijos 
pilietis Miroslaw Cimoszko

1. Peticija Nr. 0673/2004

Peticijos pateikėjas, kuris šiuo metu gyvena Danijoje, tačiau kurio pagrindinė gyvenamoji 
vieta yra Lenkijoje, skundžiasi dėl Danijos valdžios institucijų, konfiskavusių jo Lenkijoje 
registruotą automobilį, kuriuo jis naudojasi dažnai verslo reikalais lankydamasis Lenkijoje ir 
kurį trumpai naudojo jo žmona, pardavusi savo automobilį, veiksmų ir jų pateiktų neteisingų 
baudžiamųjų kaltinimų. Jis taip pat nesutinka su mokesčių administratorių reikalavimu mokėti 
didelį registracijos mokestį ir baudą ir mano, kad laikėsi atitinkamų ES teisės aktų dėl 
variklinių transporto priemonių registracijos ir apmokestinimo. Šiuo atveju jis remiasi 
Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose C-151/04 ir C-152/04, baudžiamosios bylos 
Claude Nadin, Nadin-Lux SA ir Jean-Pascal Durré (Nešato Tribunal de police pateiktas 
prašymas priimti prejudicinį sprendimą), susijusiose su kitoje valstybėje narėje registruotos 
variklinės transporto priemonės naudojimu, ir Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-
156/04, Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką, kurioje Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad  „Komisija mano, jog šios sankcijos (t. y. konfiskavimas), kartu remiantis 
Graikijos administracinių valdžios institucijų praktika nustatant įprastinę gyvenamąją vietą, ir 
neatsižvelgimas į galimą suinteresuotojo asmens sąžiningumą, yra neproporcingos“. Todėl 
peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas Komisijai pateikė tokį patį skundą dėl Danijos automobilių registracijos 
mokesčio. Komisija skundą baigė nagrinėti 2011 m. spalio mėn.

Bendrovės automobilių registracijos mokestis ES lygmeniu nėra suderintas. Kadangi tokių 
priemonių nėra, valstybės narės gali apmokestinti automobilius registracijos mokesčiais ir 
vienašališkai spręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo metodikos. Tačiau naudodamosi šia 
kompetencija valstybės narės turi laikytis pagrindinių principų, išdėstytų Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo. Šiuo atžvilgiu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje 
buvo apibrėžti (ir apriboti) valstybių narių įgaliojimai dėl bendrovių automobilių, įvežamų iš 
vienos valstybės narės į kitą, registracijos ir apmokestinimo. Peticijos pateikėjas, kuris gyvena 
Danijoje ir ten naudojasi Lenkijoje registruotu automobiliu, mano, kad jo atveju turėtų būti 
taikoma registracijos išimtis ir su ja susijusios registracijos mokesčių išimtys, numatytos ES 
teismų praktikoje, visų pirma Teismo sprendime byloje C-151-/04 (Claude Nadin, Nadin–
Lux) ir sprendime C-152/04 (Jean-Pascal Durré).

Sprendime C–464/02 (Komisija prieš Danijos Karalystę) Teismas nurodė, kad asmuo, 
dirbantis vienoje valstybėje narėje, tačiau gyvenantis kitoje valstybėje narėje, gali naudoti 
transporto priemonę, registruotą savo darbdavio vardu, tiek asmeninėms, tiek profesinėms 
reikmėms savo gyvenamojoje šalyje, jei transporto priemonė daugiausia naudojama už 
asmens gyvenamosios šalies ribų. 

Taip pat sprendime C-151-/04 (Claude Nadin, Nadin–Lux) ir sprendime C-152/04 (Jean-
Pascal Durré) Teismas konstatavo, kad jei vienos valstybės narės šalies įstatymuose 
reikalaujama, kad savarankiškai dirbantis asmuo, gyvenantis toje valstybėje narėje, ten 
registruotų bendrovės automobilį, kurį jam suteikė bendrovė, kuriai jis dirba, įsteigta kitoje 
šalyje, tai prieštarauja įsisteigimo teisei. Tačiau šis aiškinimas galioja tik tuo atveju, jei 
automobilis nėra skirtas naudoti iš esmės pirmojoje valstybėje narėje visą laiką ir jei jis nėra 
faktiškai taip naudojamas. Teismas taip pat konstatavo, kad nacionaliniai teismai turi 
nuspręsti, ar konkretūs darbuotojai taip naudojosi jiems suteiktais automobiliais. 

Atsižvelgiant į tai, Danijos įstatymas dėl užsienyje registruotų bendrovių automobilių 
registravimo Danijoje buvo pakeistas ir tokiems automobiliams dabar taikoma registracijos 
išimtis.

Be to, vadovaujantis ES teismų praktika, visų pirma, sprendimu C-156/04 (Europos Bendrijų 
Komisija prieš Graikijos Respubliką), apribotos valstybių narių teisės laikinai konfiskuoti 
automobilius tais atvejais, kai naudotojas pažeidė automobilių registracijos šalies įstatymus. 
Remiantis ES teismų praktika, tokia priemonė gali neatitikti siekiamo tikslo surinkti baudas ir 
mokesčius. Teismo nuomone, tokį tikslą galima pasiekti priemonėmis, kurios labiau atitiktų 
ES teisę, pavyzdžiui, pateikus užstatą. 

Tada, kai buvo konfiskuotas peticijos pateikėjo automobilis, Danijoje buvo keičiamos 
nacionalinės teisės aktų nuostatos dėl laikino užsienyje registruotų automobilių konfiskavimo, 
siekiant suderinti jas su ES teisės aktais. Vėliau Komisija gavo naujųjų vidinių Danijos teisės 
nuostatų, skirtų tokiems atvejams, kopiją.
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Išvada

Sprendimą dėl peticijos pateikėjo pareigos sumokėti Danijos registracijos mokestį už jo 
bendrovės automobilį turi priimti nacionaliniai teismai. Jie turi įvertinti visus susijusius 
faktus, kurie būdingi jo atvejui atsižvelgiant į ES teisimų praktikoje įtvirtintus kriterijus, ir 
nuspręsti, ar bendrovės automobiliui gali būti taikoma registracijos Danijoje ir, atitinkamai, 
registracijos mokesčių išimtys, atsižvelgiant į tai, kad šis automobilis nėra skirtas naudoti iš 
esmės Danijoje visą laiką ir jis nėra faktiškai taip naudojamas.

Komisija mano, kad peticijos pateikėjos atveju jokia bendra administracinė praktika ir jokie 
vidaus teisės aktai dėl bendrovės automobilių, įvežamų iš vienos valstybės narės į kitą, 
registracijos mokesčio nepažeidžia ES teisės.
Dėl Danijos teisės aktų ir vidinių konfiskavimo nuostatų Komisija laikosi nuomonės, kad ši 
tvarka dabar atitinka ES teisę. Todėl Komisija nesiims jokių tolesnių veiksmų šioje 
konkrečioje srityje.“


