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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0244/2009 dėl Maltoje už motociklą sumokėto registracijos mokesčio, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis G. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, nuo 2008 m. birželio mėn. Maltoje gyvenantis Jungtinės Karalystės 
pilietis, prašo Europos Parlamento, kad Maltos valdžios institucijos grąžintų registracijos 
mokestį, kurį jis sumokėjo už 1984 m. Jungtinėje Karalystėje įsigytą motociklą. Pasak 
peticijos pateikėjo, registracijos mokesčio suma buvo 1 731 EUR, o Maltos transporto 
institucija jo dvidešimt ketverių metų senumo motociklą įvertino 731 EUR. Peticijos 
pateikėjas aiškina, kad į Maltą jis persikėlė gyventi iš Airijos, kurioje gyveno nuo 1992 iki 
2008 m. ir kur jis nemokėjo jokio registracijos mokesčio už savo motociklą. Jo nuomone, 
Maltos teisės aktai dėl transporto priemonių registravimo pažeidžia EB teisės aktus. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad jis kreipėsi į Maltos valdžios institucijas dėl kompensacijos, tačiau šios 
nepatenkino jo reikalavimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Teisės aktai dėl variklinių transporto priemonių (tarp jų motociklų) registracijos mokesčių 
nesuderinti Europos Sąjungos lygmeniu. Nors Komisija nepaliaudama stengiasi pašalinti esamas 
mokesčių kliūtis, trukdančias laisvam keleivinių transporto priemonių judėjimui vidaus rinkoje, 
šios srities Komisijos pasiūlymai lig šiol nepatvirtinti dėl nepakankamo valstybių narių 
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pritarimo. Tai reiškia, kad valstybės narės gali taikyti tokius mokesčius ir vienašališkai priimti 
sprendimus dėl jų dydžio ir skaičiavimo metodų. Be to, Bendrijos teisės aktuose nereikalaujama, 
kad apmokestinamoji registruotinos transporto priemonės vertė būtų apskaičiuojama, 
atsižvelgiant į kitoje valstybėje narėje sumokėtą pirkimo kainą.
Tačiau valstybės narės turi laikytis EB sutarties 90 straipsnio, kuriame draudžiama tiesiogiai ar 
netiesiogiai kitų valstybių narių gaminiams taikyti diskriminacinius vidaus mokesčius,
didesnius už tuos, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami panašūs vietos gaminiai.
Keliuose sprendimuose Teisingumo Teismas konstatavo, kad valstybės narės imamas mokestis 
už naudotas transporto priemones iš kitos valstybės narės prieštarauja Sutarties 90 straipsnio 
pirmos pastraipos nuostatoms, jei mokesčio suma viršija mokesčio, įskaičiuoto į panašių 
nacionalinėje teritorijoje jau įregistruotų naudotų automobilių vertę, likutį. Taigi, svarbiausias 
veiksnys yra ne mokesčio dydžio ir kitoje valstybėje narėje sumokėtos pirkimo kainos 
santykis (tai yra neesminis dalykas, nes jis neturi įtakos transporto priemonės vertei 
valstybėje, kurioje ji bus registruojama), o panašios transporto priemonės vertės vidaus 
rinkoje procentinė dalis, kuri įeina į mokesčio likutį.

Kalbant apie Maltą, pagal Maltos variklinių transporto priemonių mokesčių įstatymo pirmąjį 
tvarkaraštį, iki 2008 m. gruodžio 31 d. už daugumos kategorijų naudotas transporto priemones 
reikėjo mokėti minimalų registracijos mokestį. Tačiau, užbaigus Komisijos pradėtą pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą, 2009 m. balandžio 30 d. galiausiai priimtas naujas teisės aktas dėl 
variklinių transporto priemonių registracijos mokesčio1 (įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d.)2. Pagal 
naująjį teisės aktą motociklų registracijos mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į motociklo 
variklio galingumą ir registracijos vertę.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, jog reikia geriau išaiškinti kai kuriuos aspektus, Komisija susisieks su 
Maltos valdžios institucijomis ir paprašys suteikti daugiau informacijos šiuo klausimu. 
Remdamasi šių užklausų rezultatais, Komisija priims sprendimą dėl būsimų veiksmų vykdant šią 
procedūrą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos tarnybos nusiuntė Maltos valdžios institucijoms raštą, 
kuriame, inter alia, prašoma daugiau išsamesnės informacijos apie motociklų registracijos 
vertės apskaičiavimo būdą, siekdamos įvertinti jo atitiktį ES teisei, visų pirma SESV 110 
straipsniui, kaip jis išaiškintas Teisingumo Teismo praktikoje (žr., inter alia, sprendimus 
bylose C-74/06 Komisija prieš Graikijos Respubliką ir C-393/98 Gomes Valente).

2010 m. vasario 22 d. Komisija gavo atsakymą į raštą. Siekiant teisingai įvertinti naudotų 
motociklų vertės sumažėjimą, reikia atsižvelgti į kelis veiksnius, inter alia: motociklų rinkos 
kainą, modelį, registracijos mėnesį ir metus ir ridą. Duomenys apie kainas grindžiami 
                                               
1 1994 m. sausio 1 d. Variklinių transporto priemonių registracijos mokesčių įstatymas (368 skyrius) su 
pakeitimais, padarytais 2009 m. VI įstatymu.
2 2008 m. gruodžio 10 d. Maltos prezidento įsaku.
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motociklų vietos prekybininkų, vietos importuotojų pateikta informacija, o kartais, trūkstant 
informacijos Maltos rinkoje, informacija iš Jungtinės Karalystės rinkos, nes atrodo, kad esama 
tam tikrų abiejų rinkų panašumų. 

Taip pat verta paminėti, kad panaikintas mažiausias mokestis, kuris taikytas ankstesnėje 
sistemoje. 

Taigi šiuo metu aptariamos Maltos teisė nuostatos, pagal kurias nustatytas motociklų 
registracijos mokestis, veikiausiai nepažeidžia SESV 110 straipsnio.“


