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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0248/2013 af Rodney Enderby, Det Forenede Kongerige, om 
registreringsafgift for køretøjer i Malta

1. Sammendrag

Andrageren flyttede til Malta i 2008, og med sig havde han sin bil, som han havde været ejer 
af i 13 år. Der blev pålagt ham bilafgifter på mere end 13 000 EUR.

Den maltesiske regering har løst problemet med sådanne afgifter for køretøjer, der er blevet 
importeret efter februar 2009, men situationen for køretøjer, der er blevet importeret i 
perioden mellem Maltas tiltrædelse til EU den 1. maj 2004 og februar 2009, er stadig uklar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

EU's lovgivning om køretøjsafgifter er særdeles kompliceret og er ikke i trit med behovene i 
et indre marked. Denne lovgivning kan imidlertid kun ændres ved, at medlemsstaterne 
enstemmigt træffer afgørelse, og der er i praksis meget lidt, Kommissionen kan gøre for at 
forbedre situationen på kort sigt. Selv om Kommissionen konsekvent har forsøgt at fjerne 
eksisterende afgiftsmæssige hindringer, som skaber forvridning af den fri bevægelighed for 
passagerkøretøjer inden for det indre marked1, er Kommissionens forslag på dette område 

                                               
1 Se f.eks. Kommissionens nylige meddelelse COM(2012)0756 af 14. december 2012 "Styrkelse af det indre 
marked ved at fjerne afgiftsbarrierer ved grænserne for personbiler".
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indtil videre ikke blevet vedtaget pga. utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne.

Med dette in mente står det i princippet medlemsstaterne frit for at pålægge interne afgifter på 
motorkøretøjer ved den første indregistrering inden for deres område, og et stort antal af 
medlemsstaterne pålægger faktisk sådanne afgifter. Dog skal de i forbindelse hermed 
overholde EU-lovgivningen og især artikel 110 i TEUF, i henhold til hvilken det er forbudt at 
opkræve diskriminerende afgifter – direkte eller indirekte – for varer fra andre medlemsstater, 
som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske 
varer.

Kommissionens skal som "traktaternes vogter" sikre, at den nationale lovgivning eller praksis 
er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Kommissionens skal som "traktaternes vogter" 
sikre, at den nationale lovgivning eller praksis er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. 
Hvad Malta angår, har Kommissionen faktisk indledt en overtrædelsesprocedure imod det 
tidligere system for registreringsafgift på køretøjer, med det resultat at den relevante 
lovgivning blev ændret i 2009. Efter disse ændringer af den maltesiske lovgivning er der ikke 
noget, der tyder på, at Malta stadigvæk overtræder EU-lovgivningen på dette område.

Uanset hvad Kommissionen foretager sig, er det dog op til den enkelte borger at beskytte sine 
egne rettigheder i henhold til EU-lovgivningen. Borgeren skal selv tage de nødvendige skridt 
for at hævde disse rettigheder på nationalt plan, om nødvendigt ved at indlede en 
administrativ procedure eller en retssag for at gøre indsigelse mod fastsættelsen af den afgift, 
som han mener er i modstrid med EU-bestemmelserne, og dermed opnå at få den refunderet. 
Det var således op til andrageren at indlede disse procedurer imod fastsættelsen af en afgift 
baseret på lovgivningen fra før 2009 og kræve tilbagebetaling af afgifter, som han 
uretmæssigt havde betalt til de maltesiske myndigheder.

Tilbagebetaling af sådanne uretmæssigt betalte afgifter er et spørgsmål, der ikke henhører 
under Kommissionens kompetencer. Det følger af Domstolens retspraksis, at hvis der ikke 
findes EU-regler om tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede nationale afgifter, er det op til 
den enkelte medlemsstats nationale retssystem at udpege de domstole, der har bemyndigelse 
til at træffe afgørelse, og at fastlægge de nærmere procedureregler, der skal gælde i 
forbindelse med sikring af rettigheder, som enkeltpersoner har i medfør af EU-lovgivningen, 
forudsat, at disse regler ikke er mindre fordelagtige end de regler, der gælder tilsvarende 
nationale procedurer (princippet om ensartede retsplejeregler), og for det andet, at de ikke i 
praksis gør det umuligt eller overordentlig vanskeligt at udøve de rettigheder, som EU-
lovgivningen giver (princippet om effektivitet). 

Hvad angår sidstnævnte princip, har Domstolen fastholdt, at det af hensyn til retssikkerheden, 
der beskytter både skatteborgeren og forvaltningen, er foreneligt med EU-retten at fastsætte 
passende tidsfrister for indledning af procedurer. Sådanne tidsfrister vil næppe gøre det 
umuligt eller overordentlig vanskeligt at udøve rettigheder i henhold til EU-lovgivningen.

Konklusion

I forbindelse med denne sag ville det have været andragerens opgave at gøre indsigelse i rette 
tid imod fastsættelsen af en afgift, som efter hans opfattelse er i modstrid med EU-retten, og 
kræve tilbagebetaling af uretmæssigt indbetalte afgifter. I dette tilfælde ville andrageren være 
nødt til at overholde de relevante procedureregler i den nationale (her: maltesiske) lovgivning. 
Der er intet i forbindelse med denne sag, der tyder på, at de maltesiske regler for at opnå 
tilbagebetaling af afgift er mindre fordelagtige end de regler, der gælder for tilsvarende 
nationale skridt, eller på at de gør det umuligt eller overordentlig vanskeligt at udøve 
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rettigheder i henhold til EU-lovgivningen. Der ser følgelig ikke ud til at være tale om nogen 
overtrædelse af EU-bestemmelserne i dette tilfælde, hvis andrageren ikke har klaget over sin 
sag i henhold til den maltesiske nationale lovgivning. 


