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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0645/2011, adresată de Miroslaw Cimoszko, de cetățenie poloneză, 
privind confiscarea de către autoritățile daneze a autovehiculului său înmatriculat 
în Polonia și obstacolele în calea liberei circulații a lucrătorilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care are domiciliul temporar în Danemarca și domiciliul de bază în Polonia, 
contestă acuzațiile ilegale aduse de autoritățile daneze în ceea ce privește încălcarea codului 
penal, precum și confiscarea de către acestea a autovehiculului său înmatriculat în Polonia, pe 
care îl folosește în vizitele de afaceri pe care le face frecvent în Polonia și pe care soția sa l-a 
folosit pentru o perioadă scurtă de timp, după ce și-a vândut mașina personală. În plus, 
petiționarul protestează împotriva solicitării autorităților din domeniul fiscal a unei taxe 
exorbitante pentru înmatricularea autovehiculului său, precum și împotriva unei amenzi și 
consideră că a acționat în conformitate cu dispozițiile relevante ale Uniunii Europene privind 
înmatricularea și impozitarea autovehiculelor. În acest context, el face referire la hotărârea 
Curții în cauzele conexate C-151/04 și C-152/04, procese penale împotriva lui Claude Nadin, 
Nadin-Lux SA și Jean-Pascal Durré (cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri 
preliminare din partea „Tribunal de police” din Neufchâteau), care viza utilizarea 
autovehiculelor care sunt înmatriculate într-un alt stat membru și la cauza C-156/04, Comisia 
Comunităților Europene/Republica Elenă, care prevede că „Comisia consideră că aceste 
sancțiuni, combinate cu practica autorităților administrative elene cu privire la stabilirea 
locului domiciliului stabil și neluarea în considerare a eventualei bune-credințe a persoanei 
interesate sunt disproporționate”. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul a transmis Comisiei o plângere similară privind taxa de înregistrare a 
autoturismelor în Danemarca. Comisia a încheiat examinarea acestei plângerii în luna 
octombrie 2011.

Taxa de înmatriculare a autoturismelor de serviciu nu este armonizată la nivelul UE. În lipsa 
unor astfel de măsuri, statele membre pot impune taxe de înmatriculare a autoturismelor și pot 
decide în mod unilateral în ceea ce privește nivelul și metodele de calculare a acestora. Cu 
toate acestea, în momentul exercitării acestei competențe, statele membre trebuie să respecte 
principiile de bază prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această 
privință, jurisprudența Curții Europene de Justiție a definit – și a limitat – competențele 
statelor membre în ceea ce privește înregistrarea și impozitarea autoturismelor de serviciu 
aduse dintr-un stat membru într-altul. Petiționarul, care locuiește în Danemarca, dar folosește 
în această țară un autoturism de serviciu înregistrat în Polonia, consideră că scutirea de 
înregistrare și, prin urmare, de plata taxei de înregistrare, stabilită în jurisprudența UE, în 
special în cauzele C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux și C-152/04, Jean-Pascal Durré, s-ar 
aplica circumstanțelor aferente cazului său.

În cauza C-464/02, Comisia/Danemarca, Curtea a statuat că o persoană care este angajată într-
un stat membru, dar își are reședința într-un alt stat membru, poate să utilizeze un autovehicul 
înmatriculat pe numele angajatorului său atât în scopuri personale, cât și în scopuri 
profesionale, pe teritoriul țării de reședință, atât timp cât autovehiculul este utilizat cu 
precădere în afara țării de reședință. 

De asemenea, în cauza C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux și în cauza C-152/04, Jean-Pascal 
Durré, Curtea a hotărât că o reglementare națională a unui stat membru încalcă dreptul de 
stabilire în cazul în care impune unui lucrător care desfășoară o activitate independentă și care 
are reședința în acest stat membru să înmatriculeze acolo un autovehicul de serviciu pus la 
dispoziția sa de societatea pentru care lucrează, societate stabilită în alt stat membru. Totuși, 
această interpretare se aplică doar în cazul în care vehiculul societății nici nu este destinat să 
fie utilizat cu titlu permanent în principal în primul stat membru, nici nu este utilizat, în fapt, 
în acest mod. Curtea a statuat, de asemenea, că este de competența instanțelor naționale să 
decidă dacă lucrătorii în cauză au utilizat în acest mod automobilul pus la dispoziția lor. 

Legislația daneză privind înregistrarea în Danemarca a autoturismelor de serviciu din 
străinătate a fost modificată în acest sens și, astfel, scutește astfel de autoturisme de 
înregistrare.

În plus, jurisprudența UE și, în special, cauza C-156/04, Comisia/Republica Elenă, a limitat 
competențele statelor membre la confiscarea temporară a autovehiculelor în cazul în care 
utilizatorul a încălcat legislația națională privind înregistrarea autovehiculelor. În temeiul 
acestei jurisprudențe, o astfel de măsură poate fi disproporționată în raport cu obiectivul 
urmărit, care este perceperea taxelor și amenzilor. Conform Curții, acest obiectiv ar putea fi 
atins prin mijloace care urmează în mai mare măsură legislația comunitară, de exemplu prin 
constituirea unei garanții. 

La momentul confiscării autoturismului petiționarului, Danemarca se afla în proces de 
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modificare a dispozițiilor interne privind confiscarea temporară a autovehiculelor înregistrate 
în străinătate, pentru a asigura compatibilitatea acestor dispoziții cu legislația UE. De atunci, 
Comisia a primit o copie a noilor dispoziții interne daneze privind această chestiune.

Concluzie 

În ceea ce privește responsabilitatea petiționarului de a plăti taxa daneză de înregistrare a 
autoturismului său de serviciu, instanțele naționale sunt cele care trebuie să evalueze și să 
analizeze toate faptele relevante, care caracterizează cazul său, în lumina criteriilor care 
decurg din jurisprudența UE și, astfel, să hotărască dacă autoturismul de serviciu poate fi 
scutit de înregistrarea în Danemarca și, în consecință, de taxa de înregistrare, pe baza faptului 
că autoturismul nu este destinat în principal utilizării permanente în Danemarca și nici nu este, 
de fapt, utilizat în acest mod.
Comisia consideră că situația petiționarului nu indică nicio legislație națională sau practică 
administrativă generală privind aplicarea unei taxe de înmatriculare a autoturismelor de 
serviciu aduse în Danemarca dintr-un stat membru care nu se conformează legislației UE.

În ceea ce privește legislația daneză și dispozițiile interne privind confiscarea, Comisia 
consideră că aceste dispoziții sunt, în prezent, compatibile cu legislația UE. Prin urmare, 
Comisia nu va lua măsuri suplimentare în acest domeniu specific.


