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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0248/2013, adresată de Rodney Enderby, de cetățenie britanică, privind 
taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul s-a mutat în Malta în anul 2008 și și-a luat cu el automobilul pe care îl deținea de 
13 ani. Pentru acest automobil i s-a cerut să plătească taxe de peste 13 000 de euro.

Guvernul maltez a reglementat problema acestor taxe pentru autovehiculele importate după 
februarie 2009, dar rămâne neclară situația autovehiculelor importate în perioada cuprinsă 
între 1 mai 2004 (aderarea Maltei la UE) și februarie 2009.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Legislația europeană privind impozitarea autovehiculelor este extrem de complexă și nu este 
compatibilă cu nevoile unei piețe interne. Cu toate acestea, orice modificare adusă legislației 
respective poate fi introdusă numai prin acordul unanim al statelor membre și, în practică, 
Comisia nu poate face mai nimic pentru a îmbunătăți situația pe termen scurt. De fapt, deși 
Comisia a încercat cu consecvență să îndepărteze obstacolele fiscale care distorsionează libera 
circulație a autoturismelor pe piața internă1, propunerile Comisiei în acest domeniu nu au fost 

                                               
1 A se vedea, de exemplu, recenta comunicare COM(2012)0756 din 14 decembrie 2012 intitulată „Consolidarea 
pieței interne prin eliminarea obstacolelor fiscale transfrontaliere pentru autoturisme”.
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adoptate până în prezent, din cauza sprijinului insuficient din partea statelor membre.

ținând seama de acest fapt, în principiu, statele membre au libertatea de a aplica o taxare 
internă a automobilelor cu ocazia primei lor înmatriculări pe teritoriului acestora și numeroase 
state membre chiar aplică aceste taxe. Când fac acest lucru, statele membre trebuie să respecte 
totuși dreptul UE, îndeosebi articolul 110 din TFUE, care interzice aplicarea de impozite 
interne discriminatorii, directe sau indirecte, produselor altor state membre, în plus față de 
impozitarea directă sau indirectă a produselor interne similare.

Rolul Comisiei, de „gardian al tratatelor”, constă în a asigura conformitatea legislației 
naționale cu dreptul UE. Prin urmare, singura competență a Comisiei este să intervină la 
nivelul legislației în vigoare. În ceea ce privește Malta, Comisia a inițiat, într-adevăr, o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu sistemul anterior privind 
taxa de înmatriculare a autovehiculelor, soldată cu modificarea legislației relevante în 2009. 
Ca urmare a acestor modificări aduse legislației malteze, nu există niciun indiciu care să ateste 
că Malta încalcă în continuare legislația UE în acest domeniu.

Indiferent de activitatea Comisiei Europene însă, rămâne la latitudinea fiecărui cetățean să își 
apere propriile drepturi în temeiul legislației UE. Cetățeanul însuși trebuie să întreprindă 
acțiunile necesare pentru a invoca aceste drepturi la nivel național, dacă este necesar prin 
intentarea unei acțiuni administrative sau judiciare împotriva rectificării taxei pe care o 
consideră contrară legislației UE și, prin urmare, și să solicite o rambursare. Prin urmare, este 
de datoria petiționarului să demareze astfel de acțiuni împotriva rectificării taxei pe baza 
legislației anterioare anului 2009 și să solicite din partea autorităților malteze rambursarea 
taxelor plătite în mod nejustificat.

Rambursarea acestor taxe necuvenite este o problemă care nu ține de competența Comisiei. 
Reiese din jurisprudența Curții de Justiție că, în lipsa unei reglementări europene în materia 
rambursării taxelor naționale percepute în mod nejustificat, îi revine ordinii juridice din 
fiecare stat membru sarcina de a desemna instanțele competente și de a stabili modalitățile 
procedurale ale acțiunilor destinate să asigure protecția drepturilor conferite justițiabililor în 
temeiul dreptului UE, cu condiția ca, pe de o parte, aceste modalități să nu fie mai puțin 
favorabile decât cele aplicabile unor acțiuni similare din dreptul intern (principiul 
echivalenței) și, pe de altă parte, să nu facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă 
exercitarea drepturilor conferite de legislația UE (principiul eficacității). 

Referitor la acest din urmă principiu, Curtea a recunoscut compatibilitatea cu legislația 
Uniunii a stabilirii, sub sancțiunea decăderii, în vederea garantării securității juridice, a unor 
termene rezonabile de introducere a acțiunilor, care protejează atât contribuabilul, cât și 
administrația vizată. Asemenea termene nu sunt de natură să facă practic imposibilă sau 
excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite prin ordinea juridică a Uniunii.

Concluzie

În cazul de față, ar fi fost de datoria petiționarului să conteste în timp util rectificarea taxei pe 
care o consideră contrară legislației UE și să solicite o rambursare a taxelor plătite în mod 
necuvenit. În acest sens, petiționarul ar fi respectat normele procedurale relevante conform 
ordinii juridice interne (în cazul de față, cea malteză). Nu există niciun indici în cazul de față 
care să ateste că normele malteze pentru obținerea rambursării taxei sunt mai puțin favorabile 
decât cele aplicabile unor acțiuni similare din dreptul intern sau că fac practic imposibilă sau 
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excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de legislația UE. În consecință, de vreme 
ce petiționarul nu a introdus o acțiune în timp util conform legislației interne malteze, nu se 
poate vorbi despre o încălcare a legislației UE în această privință. 


