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Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0645/2011, którą złożył Mirosław Cimoszko (Polska) w sprawie 
zatrzymania przez duńskie władze jego zarejestrowanego w Polsce pojazdu 
silnikowego i związanych z tym utrudnień dla swobodnego przepływu 
pracowników

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który obecnie mieszka w Danii, jednak główne miejsce zamieszkania ma 
w Polsce, informuje o niesłusznie postawionych przez władze duńskie zarzutach karnych oraz 
o skonfiskowaniu przez nie jego zarejestrowanego w Polsce samochodu, z którego korzysta 
on w związku z częstymi podróżami służbowymi do Polski, a którym jego żona jeździła przez 
krótki czas po sprzedaniu własnego pojazdu. Składający petycję protestuje też przeciwko 
wysuwanemu przez organy podatkowe żądaniu zapłaty zbyt wysokiej opłaty rejestracyjnej i 
grzywny i uważa, że działał zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w sprawie rejestracji i 
opodatkowania pojazdów silnikowych. W związku z tym odnosi się on do wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-151/04 i C-152/04, postępowania karne 
przeciwko Claude’owi Nadinowi, Nadin-Lux S.A. i Jeanowi-Pascalowi Durrému (wniosek o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de police de 
Neufchâteau), które dotyczyły użytkowania pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym 
państwie członkowskim, a także do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-156/04, 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, w którym stwierdza się: 
„Komisja uważa, że kary te (tj. konfiskata) w połączeniu z praktyką greckich organów 
administracji w zakresie ustalania miejsca stałego pobytu oraz z nieuwzględnianiem 
ewentualnej dobrej wiary zainteresowanego, mają charakter nieproporcjonalny”. Dlatego 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
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Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję złożył do Komisji podobną skargę w sprawie obowiązującego w Danii 
podatku rejestracyjnego od samochodów. Komisja zamknęła tę sprawę w październiku 2011 
r.

Podatek rejestracyjny od samochodów służbowych nie jest zharmonizowany na szczeblu UE. 
Wobec braku tego typu środków państwa członkowskie mogą nakładać podatki rejestracyjne 
od samochodów oraz jednostronnie decydować o ich wysokości i sposobie ich obliczania. 
Niemniej jednak podczas wykonywania swoich kompetencji państwa członkowskie muszą 
stosować się do podstawowych zasad określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Pod tym względem w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej definiuje się – i ogranicza – uprawnienia państw członkowskich w odniesieniu 
do rejestracji i opodatkowania samochodów służbowych przywiezionych do jednego państwa 
członkowskiego z innego państwa członkowskiego. Składający petycję, który mieszka w 
Danii i korzysta z zarejestrowanego w Polsce samochodu służbowego, uważa, że do 
okoliczności tej sprawy mogłoby mieć zastosowanie zwolnienie z rejestracji i pobieranych od 
niej podatków określone w orzecznictwie UE, tj. w sprawach C-151/04, Claude Nadin, 
Nadin-Lux i C-152/04, Jean-Pascal Durré.

W sprawie C-464/02, Komisja przeciwko Danii, Trybunał orzekł, że osoba, która jest 
zatrudniona w jednym państwie członkowskim, a mieszka w innym państwie członkowskim, 
może używać samochodu zarejestrowanego na swojego pracodawcę do celów zarówno 
prywatnych, jak i służbowych w kraju zamieszkania, pod warunkiem, że samochód jest 
używany głównie poza jej krajem zamieszkania. 

Ponadto w sprawach C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux oraz C-152/04, Jean-Pascal Durré, 
Trybunał orzekł, że sprzeczna z prawem przedsiębiorczości jest sytuacja, w której na mocy 
ustawodawstwa krajowego jednego państwa członkowskiego wymaga się od osoby 
prowadzącej działalność na własny rachunek i mieszkającej w tym państwie członkowskim 
rejestracji w tym państwie samochodu służbowego, który został jej udostępniony przez firmę 
z siedzibą w innym państwie członkowskim, dla której osoba ta pracuje. Niemniej jednak taka 
interpretacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy samochód ma nie być na stałe używany 
głównie w pierwszym państwie członkowskim i rzeczywiście nie jest używany w taki sposób. 
Trybunał orzekł również, że to sądy krajowe mają decydować o tym, czy pracownicy 
korzystają z udostępnionych im samochodów właśnie w taki sposób. 

Ustawodawstwo duńskie dotyczące rejestracji w Danii samochodów służbowych 
zarejestrowanych za granicą zostało odpowiednio zmienione i w związku z tym w odniesieniu 
do takich samochodów obowiązuje zwolnienie z obowiązku rejestracji.

Ponadto w orzecznictwie UE, tj. w sprawie C-156/04, Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Greckiej, ograniczono uprawnienia państw członkowskich do czasowej 
konfiskaty samochodów w przypadku naruszenia przez użytkownika prawa krajowego 
dotyczącego rejestracji samochodów. Z orzecznictwa wynika, że tego typu środek może być 
niewspółmierny do zamierzonego celu, którym jest pobranie grzywien i opłat. Zgodnie 
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z orzecznictwem Trybunału cel ten może zostać osiągnięty za pomocą środków bardziej 
zbliżonych do prawodawstwa unijnego, na przykład poprzez zapewnienie zabezpieczenia. 

W trakcie konfiskaty samochodu składającego petycję Dania zmieniała wewnętrzne przepisy 
dotyczące czasowej konfiskaty samochodów zarejestrowanych za granicą, aby dostosować te 
przepisy do prawa UE. Od tego czasu Komisja otrzymała kopię nowych duńskich przepisów 
wewnętrznych dotyczących tej sprawy.

Wniosek 

Jeśli chodzi o obowiązek zapłaty przez składającego petycję duńskiego podatku 
rejestracyjnego od jego samochodu służbowego, to w kompetencji sądów krajowych leży 
obowiązek oceny i rozważenia wszystkich istotnych faktów, które są charakterystyczne dla tej 
sprawy, w świetle kryteriów określonych w orzecznictwie UE, i w związku z tym do sądów 
krajowych należy również decyzja, czy w odniesieniu do samochodu służbowego 
składającego petycję można zastosować zwolnienie z rejestracji i podatku rejestracyjnego w 
Danii, w związku z tym, że samochód ma nie być na stałe używany głównie w Danii i 
rzeczywiście nie jest używany w taki sposób.

Komisja stwierdza, że sprawa składającego petycję nie odnosi się do niezgodnych z prawem 
UE ogólnych praktyk administracyjnych czy też przepisów krajowych, dotyczących 
nakładania podatku rejestracyjnego od samochodów służbowych przywożonych do Danii z 
innego państwa członkowskiego.

W odniesieniu do duńskiego ustawodawstwa i wewnętrznych przepisów dotyczących 
konfiskaty Komisja uważa, że przepisy te są obecnie zgodne z prawem UE. W związku z tym 
Komisja nie będzie podejmować w tym konkretnym przypadku żadnych dalszych działań.


