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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0645/2011, ingediend door Miroslaw Cimoszko (Poolse
nationaliteit), over de inbeslagname door de Deense autoriteiten van zijn 
motorvoertuig met Pools kenteken en de daaraan gerelateerde belemmeringen van 
het vrije verkeer van werknemers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die tijdelijk in Denemarken woont, maar zijn primaire woonplaats in Polen heeft, 
maakt bezwaar tegen de onrechtmatige beschuldigingen van de Deense autoriteiten dat hij een 
strafbaar feit zou hebben gepleegd en tegen hun inbeslagname van zijn motorvoertuig met 
Pools kenteken, dat hij zelf gebruikt in verband met zijn geregelde bedrijfsbezoeken aan 
Polen en dat zijn vrouw enige tijd heeft gebruikt nadat ze haar eigen auto had verkocht. 
Indiener protesteert tevens tegen de eis van de belastingautoriteiten inzake een exorbitant 
hoge registratiebelasting en het opleggen van een boete en hij is van mening dat hij heeft 
gehandeld conform de op dit terrein geldende bepalingen van de EU inzake de registratie en 
belasting van motorvoertuigen. Indiener verwijst in dat verband naar het vonnis van het Hof 
in de gevoegde zaken C-151/04 en C-152/04, strafzaken tegen Claude Nadin, Nadin-Lux SA 
en Jean-Pascal Durré (verzoeken van het Tribunal de police de Neufchâteau om een 
prejudiciële beslissing), die betrekking hadden op het gebruik van motorvoertuigen met een 
kenteken van een andere lidstaat, en naar het vonnis van het Hof in zaak C-156/04, de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen de Helleense Republiek, waarin het heet 
dat "de Commissie de mening is toegedaan dat deze sancties (inbeslagname), afgezet tegen de 
praktijk van de nationale administratieve autoriteiten bij het vastleggen van de gebruikelijke 
verblijfplaats en het gebrekkig rekening houden met de eventuele goede trouw van 
betrokkene, buitenproportioneel zijn". Indiener verzoekt daarom het Europees Parlement om 
ingrijpen.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 17 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"Indiener heeft een soortgelijke klacht over de Deense registratiebelasting voor voertuigen bij 
de Commissie ingediend. De Commissie heeft die klacht in oktober 2011 afgesloten.

De registratiebelasting op bedrijfsvoertuigen is niet op EU-niveau geharmoniseerd. Daarom 
mogen de lidstaten registratiebelastingen opleggen en de hoogte daarvan alsmede de 
berekeningsmethode eenzijdig vaststellen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid moeten 
de lidstaten evenwel de basisbeginselen in acht nemen die in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie zijn verankerd. In dit verband zijn de bevoegdheden van de 
lidstaten om bedrijfswagens die van de ene lidstaat naar de andere worden gebracht, te 
registreren en te belasten, door de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie 
afgebakend – en ingeperkt. Indiener, die in Denemarken woont en daar gebruik maakt van een 
bedrijfsauto met Pools kenteken, is van mening dat de vrijstelling van registratie en daarmee 
van registratiebelasting, zoals geregeld in de EU-jurisprudentie en met name de arresten in de 
zaken C-151/04 (Claude Nadin, Nadin-Lux) en C-152/04 (Jean-Pascal Durré), op zijn situatie 
van toepassing is.

In zaak C-464/02 (Commissie tegen Denemarken) heeft het Hof bepaald dat een persoon die 
in een bepaalde lidstaat werkt, maar in een andere woont, van een op naam van zijn 
werkgever geregistreerde auto gebruik mag maken voor privé- en zakelijk verkeer in het land 
waar hij woont, zolang de auto primair buiten het land waar hij woont, wordt gebruikt.

Verder heeft het Hof in de zaken C-151/04 (Claude Nadin, Nadin-Lux) en C-152/04 (Jean-
Pascal Durré) verklaard dat het tegen het recht op vestiging indruist als in de nationale 
wetgeving van een lidstaat wordt bepaald dat een in die lidstaat verblijvende zelfstandige daar 
een bedrijfswagen moet laten registreren die hem ter beschikking is gesteld door het in een 
andere lidstaat gevestigde bedrijf waarvoor hij werkt. Deze interpretatie geldt echter alleen als 
het niet in de bedoeling ligt dat de auto voornamelijk en permanent in de eerste lidstaat wordt 
gebruikt en deze ook daadwerkelijk niet op deze wijze wordt gebruikt. Het Hof maakte tevens 
duidelijk dat het aan de nationale rechter is om te bepalen of de betrokken werknemers op 
deze wijze gebruik hebben gemaakt van een hun ter beschikking gestelde auto.

De Deense wetgeving inzake de registratie in Denemarken van bedrijfsauto's die in het 
buitenland zijn geregistreerd, is dienovereenkomstig aangepast, zodat dergelijke auto's zijn 
vrijgesteld van registratie.

Voorts is op grond van de EU-jurisprudentie en met name zaak C-156/04 (Commissie tegen 
Helleense Republiek) de bevoegdheid van de lidstaten beperkt om een auto tijdelijk in beslag 
te nemen wanneer de gebruiker de nationale regelgeving inzake voertuigregistratie heeft 
overtreden. Uit die jurisprudentie vloeit voort dat een dergelijke maatregel wellicht niet in 
verhouding staat tot het nagestreefde doel, namelijk de inning van boetes en heffingen. Dit 
doel kan volgens het Hof worden bereikt op een wijze die meer in overeenstemming met het 
EU-recht, zoals borgstelling.
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Toen de auto van indiener in beslag is genomen, was Denemarken bezig de interne 
voorschriften inzake de tijdelijke inbeslagneming van in het buitenland geregistreerde auto's 
te wijzigen en aan te passen aan het EU-recht. De Commissie heeft inmiddels een exemplaar 
van de nieuwe Deense voorschriften ter zake ontvangen.

Conclusie

Of indiener moet worden verplicht tot betaling van de Deense registratiebelasting over zijn 
auto van de zaak, moet de nationale rechter beoordelen, die daartoe alle relevante, voor zijn 
geval kenmerkende feiten zal afwegen in het licht van de in de Europese jurisprudentie 
opgestelde criteria. Hij zal dan bepalen of de auto kan worden vrijgesteld van registratie in 
Denemarken en daarmee van de registratiebelasting, aangezien het niet in de bedoeling ligt
dat de auto voornamelijk en permanent in Denemarken wordt gebruikt en deze ook 
daadwerkelijk niet op deze wijze wordt gebruikt.

De Commissie is van mening dat uit de zaak van indiener niet blijkt dat nationale wetgeving 
of algemene bestuurlijke praktijken bij de heffing van registratiebelasting op bedrijfsauto's die 
vanuit een andere lidstaat naar Denemarken worden gebracht, niet in overeenstemming met 
het EU-recht is.

De Deense wetgeving en interne voorschriften inzake inbeslagneming acht de Commissie 
inmiddels verenigbaar met het EU-recht. De Commissie zal daarom op dit specifieke terrein 
geen verdere maatregelen nemen."


