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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0248/2013, ktorú predkladá Rodney Enderby, britský štátny občan, 
o dani z registrácie motorových vozidiel na Malte

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa presťahoval na Maltu v roku 2008 a priviezol si svoje auto, ktorého 
majiteľom je 13 rokov. V súvislosti s autom mu boli uložené dane vo výške viac ako 13 000 
EUR.

Maltská vláda vyriešila otázku týchto daní v súvislosti s vozidlami dovezenými po februári 
2009, ale situácia týkajúca sa vozidiel dovezených v období medzi pristúpením Malty k EÚ 1. 
mája 2004 a februárom 2009 zostáva nejasná.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Právne predpisy EÚ týkajúce sa daní z motorových vozidiel sú nesmierne zložité 
a nezodpovedajú potrebám vnútorného trhu. Akékoľvek zmeny týchto právnych predpisov sa 
však môžu vykonať len na základe jednomyseľného súhlasu členských štátov a Komisia môže 
prakticky vykonať len málo na zlepšenie situácie v krátkodobom horizonte. V skutočnosti aj 
napriek tomu, že Komisia sa stále usiluje o odstránenie pretrvávajúcich daňových prekážok 
spôsobujúcich narušenie voľného pohybu osobných automobilov na vnútornom trhu 1, návrh 
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Komisie nebol doposiaľ prijatý pre nedostatočnú podporu zo strany členských štátov.

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 právne predpisy EÚ, a najmä článok 110 
Zmluvy o fungovaní EÚ, v ktorom sa zakazuje diskriminačné zdaňovanie výrobkov z iných 
členských štátov akoukoľvek priamou alebo nepriamou vnútroštátnou daňou prevyšujúcou 
dane ukladané priamo či nepriamo na podobné domáce výrobky.

Úloha Európskej komisie ako „ochrankyne zmlúv“ spočíva v zabezpečení súladu 
vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ. Vzhľadom na to má Komisia právomoc 
prijať opatrenia týkajúce sa len aktuálne platných právnych predpisov. Pokiaľ ide o Maltu, 
Komisia začala konanie vo veci porušenia predpisov proti predchádzajúcemu systému dane 
z registrácie motorových vozidiel a výsledkom bola zmena príslušných právnych predpisov 
v roku 2009. Po vykonaní týchto úprav maltských právnych predpisov neexistujú náznaky, že 
Malta v tejto súvislosti naďalej porušuje právo EÚ.

Bez ohľadu na činnosť Európskej komisie je však vecou každého občana, aby chránil svoje 
vlastné práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Občan musí prijať nevyhnutné opatrenia 
na uplatnenie týchto práv na vnútroštátnej úrovni, ak je to nevyhnutné prostredníctvom 
začatia správneho alebo súdneho konania proti výmeru dane, o ktorom sa domnieva, že je 
v rozpore s právnymi predpismi EÚ, a preto má nárok na náhradu. Preto bolo vecou 
predkladateľa petície, aby začal konanie proti výmeru dane založenom na právnych 
predpisoch platných do roku 2009 a požiadal maltské orgány o náhradu nesprávne zaplatenej 
dane.

Otázka vrátenia týchto neprávom vybraných daní nepatrí do právomoci Komisie. Z judikatúry 
Súdneho dvora vyplýva, že v prípade neexistencie právnej úpravy EÚ týkajúcej sa vrátenia 
neprávom vybraných vnútroštátnych daní je vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého 
členského štátu, aby určil príslušné súdy a upravil procesné podmienky žalôb určených na 
zabezpečenie ochrany práv, ktoré jednotlivcom vyplývajú z práva EÚ, za predpokladu, že 
takéto podmienky po prvé nie sú menej výhodné ako podmienky vzťahujúce sa na podobné 
vnútroštátne žaloby (zásada ekvivalencie) a po druhé nevedú k praktickej nemožnosti alebo 
nadmernému sťaženiu výkonu práv priznaných právom EÚ (zásada efektivity). 

Pokiaľ ide o zásadu efektivity, Súdny dvor konštatoval, že v záujme právnej istoty, ktorá 
chráni tak daňovníkov, ako aj správu, je stanovenie primeraných lehôt na začatie konania 
v súlade s právom EÚ. Tieto lehoty nespôsobia praktickú nemožnosť ani nadmerné sťaženie 
výkonu práv priznaných právom EÚ.

Záver

V tomto prípade bolo úlohou predkladateľa petície včas namietať proti výmeru dane, 
o ktorom sa domnieval, že je v rozpore s právom EÚ a žiadať vrátenie neprávom zaplatenej 
dane. Vzhľadom na to mal predkladateľ petície dodržať príslušné procesné pravidlá 
vyplývajúce z vnútroštátneho (tu: maltského) práva. V tomto prípade nič nenaznačuje tomu, 
že maltské predpisy na získanie vrátenia dane sú menej výhodné než predpisy upravujúce 
podobné vnútroštátne opatrenia, alebo že spôsobujú praktickú nemožnosť alebo nadmerné 

                                                                                                                                                  
odstránením cezhraničných daňových prekážok pre osobné automobily“.
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sťaženie výkonu práv priznaných právom EÚ. Vzhľadom na to sa zdá, že v tejto súvislosti 
nebolo porušené právo EÚ, ak predkladateľ petície nepodal včas žiadosť podľa maltského 
vnútroštátneho práva. 


