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motorkerékpárja után Máltán fizetett regisztrációs díjról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki brit állampolgár és 2008 júniusa óta Máltán él – arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy kötelezze a máltai hatóságokat az Egyesült Királyságban 1984-ben 
vásárolt motorkerékpárja után fizetett regisztrációs díj visszatérítésére. A petíció benyújtója 
szerint az adó összege 1731 euró volt, miközben huszonnégy éves motorkerékpárjának értékét 
a máltai közlekedési hatóság 731 euróban állapította meg. A petíció benyújtója kifejti, hogy 
mielőtt Máltára költözött, 1992 és 2008 között Írországban élt, ahol nem fizetett regisztrációs 
díjat motorkerékpárja után. Úgy véli, hogy a járművek regisztrációjáról szóló máltai 
jogszabály ellentétes a közösségi jogszabályokkal. A petíció benyújtója kifejti, hogy 
kérelmezte a díj összegének visszatérítését, a máltai hatóságok azonban nem válaszoltak 
kérelmére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

„A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
A gépjárművekre (ideértve a motorkerékpárokat is) vonatkozó regisztrációs adó terén nem 
létezik uniós szintű harmonizáció. Jóllehet a Bizottság kitartóan próbálta megszüntetni azokat 
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a meglévő adóakadályokat, amelyek torzulásokat okoznak a belső piacon a 
személygépjárművek szabad mozgásában, az erre a területre vonatkozó bizottsági javaslatok 
elfogadására mindezidáig nem került sor a tagállamok elégtelen támogatása miatt. Ez azt 
jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen adókat, és mértékükről, valamint számítási 
módjukról szabadon dönthetnek. Ezen felül a közösségi jog nem írja elő, hogy a 
regisztrálandó jármű adóértékének egy másik tagállamban kifizetett vételáron kell alapulnia.
A tagállamoknak ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés 90. cikkét, 
amelynek értelmében a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki más 
tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett 
adónál magasabb, megkülönböztető jellegű belső adót.
A Bíróság több ítéletében is kimondta, hogy az a gyakorlat, miszerint egy tagállam adót vet ki 
egy másik tagállamból származó használt gépjárműre, ellentétes a Szerződés 90. cikkének 
első bekezdésével, ha az adó összege meghaladja az adott ország területén már 
nyilvántartásba vett hasonló használt járművek értékébe beépült maradványadó összegét. Ily 
módon a döntő kérdés nem az adó összege és a másik tagállamban kifizetett vételár közötti 
összefüggés (ami mellékes, mivel nem befolyásolja a jármű értékét abban az államban, ahol 
nyilvántartásba veszik), hanem az adó összege és az érintett tagállam piacán egy hasonló 
gépjármű értékének – amely magában foglalja a maradványadót – százalékos aránya.

Málta esetében 2008. december 31-ig, a gépjárműadóról szóló máltai törvény első 
menetrendje értelmében, a használt gépjárművek kategóriájának többségére regisztrációs 
adóként egy minimumösszeget kellett megfizetni. A Bizottság által indított jogsértési eljárást 
követően azonban 2009. április 30-án végül új jogszabályt fogadtak el a gépjárművek 
regisztrációs adójáról1 (2009. január 1-jén lépett hatályba2). Az új jogszabály értelmében a 
motorkerékpárokra vonatkozó regisztrációs adó alapját a motor teljesítménye és a 
motorkerékpár regisztrációs értéke képezi.

Következtetés

Figyelembe véve, hogy néhány szempontot még tisztázni kell, a Bizottság felveszi a 
kapcsolatot a máltai hatóságokkal, és további tájékoztatást kér a témában. A Bizottság a 
vizsgálatok eredménye alapján határoz majd az eljárás keretében tett további intézkedésekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

2009. december 22-én a Bizottság szolgálatai levelet intéztek a máltai hatóságokhoz, 
amelyben egyebek mellett további részletes tájékoztatást kértek a motorkerékpárokra 
vonatkozó regisztrációs adómérték kiszámításának módjáról, annak megállapítása érdekében, 
hogy az összhangban áll-e az uniós joggal, különös tekintettel az EUMSz. 110. cikkére az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának értelmezése szerint (lásd többek között a C-74/06. 
sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyet, valamint a C-393/98. sz. Gomes Valente 
ügyet).
                                               
1 A 2009. évi VI. törvénnyel módosított, a gépjárművek regisztrációs adójáról szóló, 1994. január 1-jei törvény, 
368. fejezet
2 Málta elnöke 2008. december 10-én hirdette ki.
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A Bizottság levelére 2010. február 22-én érkezett válasz. A használt motorkerékpárok 
értékcsökkenésének megfelelő megállapítása érdekében több tényezőt is figyelembe vesznek, 
többek között az alábbiakat: a piaci ár, a gépjármű modellje, a regisztráció éve és hónapja, 
valamint a motorkerékpár futott kilométereinek száma. Az árral kapcsolatos adatok a helyi 
kereskedőktől, a helyi importőröktől és időnként – a máltai piacon hozzáférhető információk 
hiányában – az egyesült királyságbeli piacról nyert tájékoztatásból származnak, mivel e két 
piac között hasonlóságokat véltek felfedezni. 

Továbbá érdemes megemlíteni, hogy a korábbi rendszerben alkalmazandó minimumadót 
eltörölték. 

Következésképpen jelenleg úgy tűnik, hogy a motorkerékpárok regisztrációs adóját előíró, 
szóban forgó máltai rendelkezések nem sértik az EUMSz. 110. cikkét.


