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Temats: Lūgumraksts Nr. 0645/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Miroslaw 
Cimoszko, par to, ka Dānijas varas iestādes konfiscējušas viņa mehānisko 
transportlīdzekli, tādējādi kavējot darbaspēka brīvu pārvietošanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš šobrīd dzīvo Dānijā, bet kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Polijā, 
sūdzas par to, ka Dānijas varas iestādes viņu nepatiesi apsūdzējušas noziedzīgā nodarījumā un 
konfiscējušas viņa Polijā reģistrēto automobili, ko viņš izmanto, pastāvīgi dodoties darba 
komandējumos uz Poliju, un ko neilgu laiku pēc sava automobiļa pārdošanas izmantojusi viņa 
sieva. Lūgumraksta iesniedzējs protestē arī pret nodokļu iestāžu uzlikto pārmērīgo 
reģistrācijas nodevu un naudas sodu, un, viņaprāt, viņš ir ievērojis piemērojamos ES 
noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu reģistrāciju un nodokļiem. Šajā saistībā 
lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-151/04 un C-
152/04 kriminālprocesos pret Claude Nadin, Nadin-Lux SA un Jean-Pascal Durré (par 
Tribunal de police de Neufchâteau lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu), kas attiecās uz 
citā dalībvalstī reģistrētu mehānisku transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī uz Tiesas 
spriedumu lietā C-156/04 Eiropas Savienības Komisija pret Grieķijas Republiku, kur noteikts: 
„Komisija uzskata, ka šīs sankcijas kopā ar Grieķijas administratīvo iestāžu praksi attiecībā uz 
pastāvīgas dzīvesvietas atrašanās vietas noteikšanu un ieinteresētās personas iespējamās 
labticības neņemšanu vērā ir nesamērīgas.” Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī
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Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis Komisijai līdzīgu sūdzību par Dānijā piemēroto 
automobiļu reģistrācijas nodokli. Komisija minētās sūdzības izskatīšanu beidza 2011. gada 
oktobrī.

Uzņēmuma transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļi ES līmenī nav saskaņoti. Tas nozīmē, ka 
dalībvalstis drīkst piemērot automobiļu reģistrācijas nodokļus un vienpusēji lemt par to 
apmēru un aprēķināšanas metodēm. Tomēr dalībvalstīm, īstenojot šīs pilnvaras, jāievēro 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktie pamatprincipi. Šajā saistībā Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūrā ir noteiktas — un ierobežotas — dalībvalstu pilnvaras attiecībā 
uz tādu uzņēmuma automobiļu reģistrāciju un aplikšanu ar nodokli, ko ieved no vienas 
dalībvalsts citā. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Dānijā un izmanto Polijā reģistrētu 
uzņēmuma automobili, uzskata, ka uz šo gadījumu būtu jāattiecina atbrīvojums no 
reģistrācijas un līdz ar to arī no reģistrācijas nodokļiem, kā noteikts ES judikatūrā, it īpaši 
lietās C-151/04 Claude Nadin, Nadin-Lux un C-152/04 Jean-Pascal Durré.

Lietā C-464/02 Komisija pret Dāniju Tiesa atzina, ka persona, kas ir nodarbināta vienā 
dalībvalstī, bet dzīvo citā, drīkst izmantot automobili, kas reģistrēts uz tās darba devēja vārda, 
savā dzīvesvietas valstī gan privātā, gan profesionālā nolūkā, ja minētais automobilis 
galvenokārt tiek izmantots ārpus personas dzīvesvietas valsts.

Turklāt lietā C-151/04 Claude Nadin, Nadin-Lux un lietā C-152/04 Jean-Pascal Durré Tiesa 
atzina, ka situācija, kad vienas dalībvalsts tiesību akti uzliek par pienākumu pašnodarbinātai 
personai, kas dzīvo šajā dalībvalstī, reģistrēt uzņēmuma automobili, ko citā dalībvalstī 
reģistrētais uzņēmums nodevis šīs personas lietošanā, ir pretrunā tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību. Tomēr šī interpretācija ir piemērojama tikai tad, ja automobilis nav paredzēts 
pastāvīgai izmantošanai galvenokārt pirmajā dalībvalstī un arī faktiski netiek šādi izmantots. 
Tiesa arī atzina, ka tas, vai attiecīgie darbinieki ir šādi izmantojuši automobiļus, kas viņiem 
nodoti lietošanā, ir jānosaka dalībvalstu tiesām.

Dānijas tiesību aktos par ārvalstīs reģistrētu uzņēmuma automobiļu reģistrēšanu Dānijā ir 
izdarīti attiecīgi grozījumi, un tādējādi uz šiem automobiļiem reģistrācija netiek attiecināta.

Turklāt ES judikatūra un īpaši lieta C-156/04 Komisija pret Grieķijas Republiku ir 
ierobežojusi dalībvalstu pilnvaras īslaicīgi konfiscēt automobiļus gadījumos, kad automobiļa 
lietotājs ir pārkāpis iekšējos noteikumus par automobiļu reģistrāciju. No judikatūras izriet, ka 
šāds pasākums var būt nesamērīgs attiecībā pret sasniedzamo mērķi, proti, soda naudu un 
maksājumu iekasēšanu. Saskaņā ar Tiesas atzinumu minēto mērķi var sasniegt, izmantojot ES 
tiesību aktiem atbilstošākus līdzekļus, piemēram, pieprasot nodrošinājumu.

Lūgumraksta iesniedzēja automobiļa konfiscēšanas laikā Dānija veica izmaiņas savos iekšējos 
noteikumus par ārvalstīs reģistrētu automobiļu īslaicīgu konfiscēšanu, lai saskaņotu šos 
noteikumus ar ES tiesību aktiem. Vēlāk Komisija saņēma minēto jauno Dānijas iekšējo 
noteikumu eksemplāru.

Secinājums

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pienākumu samaksāt Dānijas reģistrācijas nodokli par 
viņa uzņēmuma automobili valsts tiesām jāizvērtē un jāapsver visi attiecīgie fakti, kas 
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raksturo viņa lietu, ņemot vērā no ES judikatūras izrietošos kritērijus, un tādējādi jālemj, vai 
uzņēmuma automobilim var nepiemērot reģistrāciju Dānijā un attiecīgi arī reģistrācijas 
nodokli, pamatojoties uz to, ka automobili nav paredzēts pastāvīgi izmantot Dānijā un tas 
faktiski arī netiek šādi izmantots.

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja gadījums apliecina, ka vietējie tiesību akti vai 
vispārējā administratīvā prakse attiecībā uz automobiļa reģistrācijas nodokļa uzlikšanu 
uzņēmuma automobiļiem, kurus ieved Dānijā no citas dalībvalsts, neatbilst ES tiesību aktiem.
Attiecībā uz Dānijas tiesību aktiem un iekšējiem noteikumiem par transportlīdzekļu 
konfiscēšanu Komisija uzskata, ka tagad šie noteikumi atbilst ES tiesību aktiem. Tādēļ 
Komisija šajā konkrētajā jomā neveiks turpmākas darbības.


