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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0244/2009, внесена от г-н G.C., с британско гражданство, относно 
платената от него такса за регистрация на мотоциклета му в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е британски гражданин, пребиваващ в Малта от юни 2008 г., 
призовава Европейския парламент да накара малтийските органи да му върнат таксата, 
която е платил за регистрация на мотоциклета си, закупен през 1984 г. в Обединеното 
кралство. Според вносителя, таксата е възлизала на 1 731 евро, а стойността на неговия 
двадесет и четири годишен мотоциклет е оценена на 731 евро от малтийския орган по 
транспорта. Вносителят обяснява, че се е преместил в Малта, след като е пребивавал в 
Ирландия от 1992 г. до 2008 г., където не е плащал регистрационна такса за 
мотоциклета си. Той счита, че малтийското законодателство във връзка с регистрацията 
на превозни средства е в нарушение на законодателството на ЕО. Вносителят твърди, 
че е поискал платената сума да му бъде възстановена, но малтийските органи не са 
отговорили на искането му.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Забележки на Комисията относно петицията

На равнището на Европейския съюз не съществува хармонизация в областта на таксите за 
регистрация на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети). Въпреки че Комисията 
последователно се опитва да отстрани трайните данъчни пречки, които нарушават 
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свободното движение на пътнически превозни средства в рамките на вътрешния пазар, 
досега предложенията на Комисията в тази сфера не са приети поради недостатъчна 
подкрепа от държавите-членки. Това означава, че държавите-членки могат да налагат 
такива такси и едностранно да вземат решения по отношение на техните равнища и 
методи на изчисление. Освен това правото на Общността не изисква облагаемата 
стойност на превозното средство, което ще се регистрира, да се основава на покупната 
цена, платена в друга държава-членка.
Държавите-членки обаче трябва да спазват член 90 от Договора за ЕО, който забранява 
налагането, пряко или косвено, на каквито и да било вътрешни данъци върху стоките 
на други държави-членки, които надвишават данъците, наложени пряко или косвено 
върху подобните местни стоки.
В няколко решения Съдът постановява, че налагането от държава-членка на такса върху 
употребявани превозни средства от друга държава-членка противоречи на член 90, първи 
параграф от Договора, когато размерът на таксата надвишава размера на остатъка от 
таксата, включен в стойността на вече регистрирани на национална територия подобни 
употребявани превозни средства. Следователно решаващият въпрос не е съотношението 
между размера на таксата и покупната цена в друга държава-членка, която е без 
значение, тъй като не оказва влияние върху стойността на превозното средство в 
държавата, където ще бъде регистрирано, а процентът от стойността на подобно 
превозно средство на местния пазар, който представлява остатъка от таксата.

В случая с Малта, до 31 декември 2008 г., съгласно първото приложение към малтийския 
закон за данък върху моторните превозни средства, за повечето категории употребявани 
превозни средства се изисква заплащане на регистрационна такса с минимален размер. 
След започнатата от Комисията процедура за установяване на нарушение обаче, новият 
закон за регистрационна такса за моторни превозни средства е окончателно приет на 30 
април 2009 г.1 (в сила от 1 януари 2009 г.2). Съгласно новия закон регистрационната 
такса за мотоциклети се основава на мощността на двигателя и регистрационната 
стойност  на мотоциклета.

Заключение

Като има предвид, че някои аспекти се нуждаят от допълнително изясняване, Комисията 
ще се свърже с органите в Малта и ще поиска повече информация по темата. След 
резултатите от тези запитвания Комисията ще вземе решение за бъдещите действия по 
процедурата.

4. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

На 22 декември 2009 г .  службите на Комисията изпратиха писмо до малтийските 
органи с искане, наред с другото, на допълнителна и по-подробна информация относно 
начина на изчисляване на регистрационната стойност на мотоциклетите, за да направят
                                               
1 Закон за регистрационна такса за моторни превозни средства от 1 януари 1994 г., Cap. 368, изменен и 
допълнен със закон VI от 2009 г.
2 С указ на президента на Малта от 10 декември 2008 г.
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оценка на съответствието със законодателството на ЕС, по-специално с член 110 от 
ДФЕС както беше разтълкувано от Съда на Европейските общности в неговата съдебна
практика (вж. дело C-74/06 Комисията срещу Гръцката република и C-393/98 Gomes 
Valente).

На 22 февруари 2010 г. Комисията получи отговор на писмото. За да се направи оценка 
на обезценяването на стойността на употребяваните мотоциклети се вземат предвид 
няколко фактора, сред които: пазарната цена, модела, месеца и годината на 
регистрация, както и километража на мотоциклетите. Данните относно цените се 
основават на информация, предоставена от местни търговци, местни вносители на 
мотоциклети и понякога, в случай на липса на информация на малтийския пазар, от 
пазара в Обединеното кралство, тъй като между тези два пазара изглежда съществуват 
определени прилики.

Следва да се спомене също така, че минималната такса, която беше приложима в 
предишната система, беше отменена.

Поради това, в момента, въпросните малтийски разпоредби, които уреждат таксата за 
регистрация на мотоциклети, не изглежда да нарушават член 110 от ДФЕС.


