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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0244/2009 af G.C., britisk statsborger, om registreringsgebyret for 
hans motorcykel i Malta

1. Sammendrag

Andrageren, som er britisk statsborger og siden juni 2008 har været bosiddende i Malta, 
anmoder Europa-Parlamentet om at bede de maltesiske myndigheder om at tilbagebetale den 
registreringsafgift, han skulle betale for sin motorcykel, som er købt i Det Forenede 
Kongerige i 1984. Ifølge andrageren beløb skatteafgiften sig til 1.731 euro, mens den 
maltesiske transportmyndighed havde fastsat værdien af hans 24 år gamle motorcykel til 731 
euro. Andrageren forklarer, at han flyttede til Malta efter at have boet i Irland fra 1992 til 
2008, hvor han ikke havde betalt nogen registreringsafgift for sin motorcykel. Han mener, at 
den maltesiske lovgivning om registrering af køretøjer overtræder EU-lovgivningen.
Andrageren hævder, at han har anmodet om at få sine penge refunderet, men de maltesiske 
myndigheder har ikke besvaret hans henvendelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. maj 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Kommissionens bemærkninger

Registreringsafgifter på motorkøretøjer (herunder motorcykler) er ikke harmoniseret på EU-
niveau. Selv om Kommissionen konsekvent har forsøgt at fjerne de nuværende 
afgiftsmæssige hindringer, der hindrer den frie bevægelighed for personbiler i det indre 
marked, er Kommissionens forslag på dette område ikke blevet vedtaget på grund af 
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utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne. Det betyder, at medlemsstaterne kan pålægge 
sådanne afgifter og unilateralt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetoder.
Derudover er det i henhold til fællesskabsretten ikke påkrævet at basere den afgiftspligtige 
værdi for det køretøj, der skal registreres, på købsprisen i en anden medlemsstat.
Medlemsstaterne skal imidlertid opfylde kravene i EF-traktatens artikel 90, i henhold til 
hvilken det er forbudt at opkræve diskriminerende interne afgifter - direkte eller indirekte - for 
varer fra andre medlemsstater, som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte 
pålægges lignende indenlandske varer.
Domstolen har i en lang række afgørelser fastslået, at en medlemsstats opkrævning af en 
afgift på brugte køretøjer hidrørende fra en anden medlemsstat er i strid med traktatens artikel 
90, stk. 1, såfremt afgiften overstiger residualværdien af afgiften på tilsvarende brugte 
motorkøretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale område. Det afgørende er
således ikke forholdet mellem afgiftens størrelse og købsprisen i en anden medlemsstat - der 
er irrelevant, da det ikke berører køretøjets værdi i det land, hvor den bliver indregistreret -
men den procentdel af værdien af et tilsvarende køretøj på det nationale marked, der består af 
restafgift.

Med hensyn til Malta skulle der indtil den 31. december 2008 i henhold til det første tillæg til 
den maltesiske lov om motorkøretøjsafgifter betales en minimumsregistreringsafgift for de 
fleste kategorier af brugte motorkøretøjer. I fortsættelse af den overtrædelsesprocedure, som 
Kommissionen indledte, blev den nye lov om registreringsafgifter på motorkøretøjer imidlertid 
endeligt vedtaget den 30. april 20091, og den trådte i kraft den 1. januar 20092. I henhold til
den nye lov er registreringsafgifter på motorcykler baseret på motorcyklens 
motorslagvolumen og indregistreringsværdi.

Konklusion

Da det er nødvendigt at præcisere visse aspekter, vil Kommissionen kontakte de maltesiske 
myndigheder og anmode om yderligere oplysninger i sagen. På baggrund af resultaterne af disse 
forespørgsler vil Kommissionen træffe beslutning om fremtidige tiltag i sagen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Den 22. december 2009 sendte Kommissionens tjenestegrene et brev til de maltesiske 
myndigheder, bl.a. for at anmode om yderligere og mere detaljerede oplysninger om metoden 
til beregning af registreringsværdien for motorcykler med henblik på en vurdering af, om 
fællesskabslovgivningen er overholdt, navnlig artikel 110 i TEUF som fortolket af Domstolen 
i dens retspraksis (se eksempelvis sag C-74/06 Kommissionen mod Den Hellenske Republik 
og sag C-393/98 Gomes Valente).

Kommissionen modtog den 22. februar 2010 svar på brevet. Der skal tages højde for flere 
faktorer for at foretage en korrekt vurdering af værditabet på brugte motorcykler, som f.eks.: 
markedspris, model og registreringsmåned og -år samt motorcyklernes kilometerstand. 
Oplysningerne om priserne er baseret på oplysninger fra lokale forhandlere, lokale importører 

                                               
1 Lov om registreringsafgifter på motorkøretøjer af 1. januar 1994, kapitel 368, som ændret ved lov VI af 2009.
2 Ved proklamation fra Maltas præsident af 10. december 2008.
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af motorcykler og i tilfælde af manglende oplysninger på det maltesiske marked fra det 
britiske marked, eftersom der synes at være visse ligheder mellem de to markeder. 

Det bør ligeledes nævnes, at minimumsskattesatsen, der fandt anvendelse i det tidligere 
system, blev ophævet. 

De pågældende maltesiske bestemmelser vedrørende registreringsafgifter på motorcykler 
synes således ikke at overtræde artikel 110 i TEUF."


