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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0248/2013, którą złożył Rodney Enderby (Zjednoczone Królestwo),
w sprawie podatku od rejestracji pojazdu na Malcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przeprowadził się na Maltę w 2008 r., zabierając ze sobą swój samochód, 
który był jego własnością od 13 lat. Na samochód nałożono podatek w wysokości ponad 
13 000 EUR.

Rząd Malty rozwiązał problem takich podatków nakładanych na pojazdy importowane po 
lutym 2009 r., ale sytuacja pozostaje niejasna w odniesieniu do pojazdów, które zostały 
zaimportowane między 1 maja 2004 r., kiedy to Malta przystąpiła do UE, a lutym 2009 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Unijne prawo w dziedzinie opodatkowania pojazdów jest wyjątkowo złożone i nie jest 
dostosowane do potrzeb rynku wewnętrznego. Wszelkie zmiany w tym prawie wymagają 
jednak jednomyślnej zgody państw członkowskich, natomiast w praktyce Komisja nie może 
zrobić wiele, by w krótkim czasie poprawić sytuację. W rzeczywistości, chociaż Komisja 
konsekwentnie próbowała wyeliminować uporczywie utrzymywane przeszkody podatkowe 
powodujące zakłócenia swobodnego przepływu samochodów osobowych na rynku 
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wewnętrznym1, jak dotąd jej propozycje w tym zakresie nie były przyjmowane ze względu na 
niewystarczające poparcie ze strony państw członkowskich.

W związku z tym państwa członkowskie mają z zasady swobodę w zakresie nakładania 
wewnętrznych podatków na pojazdy silnikowe w momencie ich pierwszej rejestracji na 
terytorium danego państwa i duża liczba państw członkowskich rzeczywiście stosuje takie 
podatki. W ramach tej praktyki państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać unijnego 
prawa, zwłaszcza art. 110 TFUE, na mocy którego zabrania się wewnętrznej dyskryminacji 
podatkowej produktów i nakładania bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw 
członkowskich podatków wyższych od tych, które nakłada się na podobne produkty krajowe.

Rola Komisji Europejskiej jako „strażnika Traktatów” polega na zagwarantowaniu zgodności 
przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej. Zatem Komisja jest uprawniona do 
podejmowania działań tylko w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów. Jeżeli 
chodzi o Maltę, Komisja w rzeczy samej wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do poprzedniego systemu podatków 
od rejestracji pojazdów, wskutek czego w 2009 r. właściwe przepisy zmieniono. 
W następstwie tych zmian w maltańskim prawie nic nie wskazuje na to, że Malta nadal łamie 
prawo UE w tym zakresie.

Niemniej jednak niezależnie od działań Komisji Europejskiej do każdego z obywateli należy 
ochrona jego własnych praw wynikających z unijnego prawa. To obywatel musi podjąć 
niezbędne działania, by powołać się na te prawa na szczeblu krajowym, w razie konieczności 
rozpoczynając procedurę administracyjną lub sądową w związku z naliczaniem podatku 
w sposób, który uważa on za sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, i, co za tym idzie, 
uzyskać prawo do zwrotu. Do składającego petycję należało zatem rozpoczęcie takiego 
postępowania w sprawie naliczenia podatku w oparciu o przepisy sprzed 2009 r. i zwrócenie 
się do maltańskich organów o zwrot nienależnie zapłaconych podatków.

Kwestia zwrotu takich nienależnych podatków nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji. 
Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że w przypadku, gdy zwrot niesłusznie 
pobranych opłat na szczeblu krajowym nie jest objęty unijnymi przepisami, to do krajowego 
systemu prawnego poszczególnych państw członkowskich należy wyznaczenie sądów 
i trybunałów, mających jurysdykcję, oraz określenie szczegółowych przepisów 
proceduralnych w sprawach mających na celu zapewnienie ochrony uprawnień obywateli 
wynikających z prawa UE, pod warunkiem że po pierwsze przepisy takie nie są mniej 
korzystne niż przepisy regulujące podobne działania na szczeblu krajowym (zasada 
równorzędności) i po drugie, że nie powodują w praktyce, że korzystanie z uprawnień 
wynikających z prawa UE staje się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione (zasada 
skuteczności).

W odniesieniu do drugiej z zasad Trybunał orzekł, że w interesie pewności prawa, która 
chroni zarówno podatnika, jak i administrację podatkową, ustalenie rozsądnych terminów na 
wszczęcie postępowań jest zgodne z prawem UE. Takie terminy nie mogą powodować 
w praktyce, że korzystanie z uprawnień wynikających z prawa UE stanie się niemożliwe lub 
nadmiernie utrudnione.

                                               
1 Zob. na przykład niedawny komunikat COM(2012) 756 z dnia 14 grudnia 2012 r. „Wzmocnienie jednolitego 
rynku poprzez eliminowanie transgranicznych przeszkód podatkowych w odniesieniu do samochodów 
osobowych”.
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Wniosek

W przedmiotowej sprawie do składającego petycję należałoby sprzeciwienie się, 
w odpowiednim terminie, naliczeniu podatku w sposób, który uważa za sprzeczny z prawem 
UE, i wniesienie roszczenia o zwrot nienależnie zapłaconych podatków. W tym zakresie 
składający petycję musiałby przestrzegać odnośnych przepisów proceduralnych prawa 
krajowego (w tym przypadku maltańskiego). Z przedmiotowej sprawy nie wynika, że 
maltańskie przepisy w zakresie uzyskania zwrotu podatku są mniej korzystne niż te, które 
regulują podobne działania na szczeblu krajowym, ani że powodują one w praktyce, że 
korzystanie z uprawnień wynikających z prawa UE staje się niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione. W rezultacie nie wydaje się, by doszło do naruszenia prawa UE w tym zakresie, 
jeżeli składający petycję nie złożył w terminie roszczenia zgodnie z prawem krajowym Malty.


