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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1345/2010, ktorú v mene združenia Abolish VRT Campaign 
predložil Paul McColgan (štátny občan Írska), o problémoch s registráciou 
motorových vozidiel v cezhraničnej situácii medzi Spojeným kráľovstvom a 
Írskom

Petícia č. 1357/2010, ktorú v mene združenia Abolish VRT Campaign 
predložil Paul McColgan (štátny občan Írska), o problémoch, ktoré majú 
írski študenti študujúci v Spojenom kráľovstve v súvislosti s daňou 
z registrácie motorových vozidiel

1. Zhrnutie obsahu petície 1345/2010

Írsky predkladateľ petície žije v Írsku, ale pracuje pre zamestnávateľa Spojeného kráľovstva v 
Spojenom kráľovstve, hneď za hranicami. Jeho zamestnávateľ od neho vyžaduje, aby v práci 
používal vlastné osobné vozidlo, a zamestnávateľov poisťovateľ poisťuje len vozidlá 
registrované v Spojenom kráľovstve. Írske orgány ho odmietajú oslobodiť od zaplatenia dane 
z registrácie motorového vozidla. Preto uviazol v bezvýchodiskovej situácii, ktorú považuje 
za porušenie svojho práva voľne sa pohybovať a pracovať v EÚ. Žiada Európsky parlament, 
aby zaujal k tejto veci stanovisko.

Zhrnutie obsahu petície 1357/2010

V írskom finančnom zákone z roku 2010 sa ustanovuje, že zahraniční študenti sú oslobodení 
od platenia dane z registrácie motorových vozidiel s ohľadom na krajinu ich pôvodu, ich 
„obvyklé miesto pobytu“. Analogicky by sa za obvyklé miesto bydliska študentov v 
Spojenom kráľovstve malo považovať Írsko a mali by mať povolenie jazdiť tam na svojich 
vozidlách registrovaných v Írsku, kde platia aj registračnú daň. Írske poisťovacie spoločnosti 
však stanovujú, že pobyt mimo Írska, ktorý trvá dlhšie ako 185 dní v roku, znamená stratu 
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nároku na uvedenie Írska ako obvyklého miesta pobytu. Preto sú írski študenti v Spojenom 
kráľovstve povinní registrovať svoje vozidlá v Spojenom kráľovstve, aby mohli získať riadne 
poistenie, ale riskujú, že ich vozidlo im po návrate autom do Írska na prázdniny skonfiškujú 
írske daňové orgány pre jazdu na vozidle neevidovanom v krajine svojho pôvodu.

2. Prípustnosť

Petícia 1345/2010: Petícia bola uznaná ako prípustná 9. februára 2011. 
Petícia 1357/2010: Petícia bola uznaná ako prípustná 11. februára 2011. 

Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 6. mája 2011

Právne predpisy EÚ týkajúce sa daní z motorových vozidiel sú nesmierne zložité a 
nezodpovedajú potrebám vnútorného trhu. Preto členské štáty môžu v zásade uplatňovať na 
svojom území vnútroštátne zdanenie motorových vozidiel pri ich prvej registrácii a veľký 
počet členských štátov tieto dane skutočne uplatňuje. Pri tom však musia dodržať článok 110 
Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý zakazuje diskriminačné zdaňovanie výrobkov z iných 
členských štátov akoukoľvek priamou alebo nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou 
dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky.

V súvislosti s petíciou 1345/2010 by Komisia chcela zdôrazniť, že v prípade firemných 
vozidiel Súdny dvor EÚ potvrdil, že je v rozpore s článkom 45 Zmluvy o fungovaní EÚ, aby 
vnútroštátne právne predpisy členského štátu požadovali od zamestnanca s bydliskom v tomto 
členskom štáte, aby v ňom zaevidoval a zaplatil registračnú daň z firemného vozidla, ktoré 
mu dala k dispozícii spoločnosť, pre ktorú pracuje a ktorá má sídlo v inom členskom štáte, ak 
vozidlo nie je v zásade určené na pravidelné používanie v prvom členskom štáte a v 
skutočnosti sa týmto spôsobom nepoužíva. 

V prípade súkromných motorových vozidiel však nemá členský štát trvalého pobytu podľa 
súčasných právnych predpisov právo vyberať daň z registrácie, ak sa dodržuje článok 110 
Zmluvy o fungovaní EÚ. V oznámení1 z 15. mája 1996 Komisia v skutočnosti uviedla, že 
jednotlivci si nemôžu registrovať vozidlá v členskom štáte, pre ktorý sa rozhodnú, keďže by 
to znamenalo, že všetky vozidlá by sa registrovali v členskom štáte, ktorý má najnižšie 
daňové sadzby. Súdny dvor potvrdil túto pozíciu v rozhodnutí vo veci C-451/99, Cura 
Anlagen.

V súvislosti s otázkou poistenia motorových vozidiel je skutočne správne, aby mal poistník 
právo poistiť si vozidlo poisťovateľom v členskom štáte inom ako v členskom štáte svojho 
trvalého pobytu, ak príslušný poisťovateľ dodrží určité formality vyplývajúce z príslušných 
právnych predpisov EÚ. Poisťovatelia však majú zmluvnú slobodu, čo znamená, že poistnú 
zmluvu môžu uzatvoriť, s kým považujú za vhodné. Komisia nemôže zasahovať do základnej 
zásady zmluvnej slobody. 

                                               
1 Ú. v. ES C 143/4 z 15. mája 1996.
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Neexistujú preto náznaky, že Írsko porušuje právny predpisy EÚ v súvislosti s tým, čo tvrdí 
predkladateľ petície.

V súvislosti s petíciou 1357/2010 by Komisia chcela zdôrazniť, že v prípade, že študent 
používa osobné vozidlo registrované v členskom štáte svojho bydliska na území iného 
členského štátu, v ktorom sa študent zdržuje výhradne na účely štúdia, z článku 5 smernice 
Rady 83/182/EES1 vyplýva, že vozidlo bude oslobodené od dane z registrácie motorového 
vozidla v štáte, v ktorom študent študuje.

Pokiaľ ide o otázku poistenia motorových vozidiel, musia sa dodržiavať vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa poistenia, aj keď povinné poistenie motorových vozidiel pokrýva, na základe 
jediného poistného a počas celého zmluvného obdobia, celé územie Európskej únie vrátane 
každého obdobia, počas ktorého vozidlo ostane v inom členskom štáte počas zmluvného 
obdobia. Členské štáty sú okrem toho zodpovedné za boj proti používaniu nepoistených 
vozidiel na svojom území, do ktorého Komisia nemôže zasahovať. Je tiež potrebné 
zopakovať, že poisťovatelia majú zmluvnú slobodu, čo znamená, že môžu uzatvárať poistné 
zmluvy, s kým považujú za vhodné. Komisia nemôže zasahovať do základnej zásady 
zmluvnej slobody. 

Neexistujú preto náznaky, že Írsko porušuje právny predpisy EÚ v súvislosti s tým, čo tvrdí 
predkladateľ petície.

Záver

Neexistujú náznaky, že Írsko porušuje právny predpisy EÚ v súvislosti s tým, čo tvrdí 
predkladateľ petície.

4. Ďalšia odpoveď Komisie (revízia) doručená 28. júna 2013

Petícia 1357/2010
Podľa názoru útvarov Komisie sa najnovšie doplňujúce informácie od prekladateľa petície 
nevzťahujú na počiatočnú petíciu, a preto by sa mali riešiť samostatne. Avšak pre úplnosť, 
situácia týkajúca sa poslednej otázky predloženej predkladateľom petície je takáto.

V spojených veciach C-578/10 až C-580/10, van Putten, Mook a Frank, bol Súdny dvor 
požiadaný, aby preskúmal situácie, keď rodinní príslušníci alebo priatelia požičali 
súkromným osobám vozidlo evidované v zahraničí, za ktoré vybral úplnú registračnú daň iný 
členský štát pri prvom použití na jeho cestných komunikáciách.

Podľa Súdneho dvora zapožičanie vozidla spadá do voľného pohybu kapitálu. Súd potom 
konštatoval, že ak vozidlo, ktoré nie je evidované v členskom štáte, je v zásade určené na 
pravidelné používanie v tomto členskom štáte alebo sa v skutočnosti týmto spôsobom 
používa, je daň za osobné motorové vozidlo, ktorá je požadovaná pri príležitosti prvého 
použitia motorového vozidla nezaevidovaného na cestných komunikáciách v tomto členkom 
štáte, odôvodnená.

                                               
1 Smernica Rady 83/182/EES z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci spoločenstva pre 
dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov
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Naopak, ak vozidlo nie je v zásade určené na pravidelné používanie v členskom štáte alebo sa 
v skutočnosti týmto spôsobom nepoužíva, zdanenie registrácie motorového vozidla nie je 
oprávnené a používanie uvedeného vozidla by malo byť od tejto dane oslobodené.

Preto je potrebné v každom konkrétnom prípade stanoviť, či vozidlo, ktoré je evidované v 
inom členskom štáte, je určené na pravidelné používanie v Írsku alebo sa v skutočnosti týmto 
spôsobom používa. Ak tomu tak nie je, používanie vozidla by malo byť oslobodené od 
registračnej dane.

Útvary Komisie by radi pripomenuli, že neustále sledujú situáciu v členských štátoch, aby 
zabezpečili ich dodržiavanie právnych predpisov EÚ vrátane tých, ktoré rozvinula judikatúra 
Súdneho dvora.


