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Betreft: Verzoekschrift 244/2009, ingediend door G.C (Britse nationaliteit), over de 
betaalde registratiekosten voor zijn motor in Malta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Brits staatsburger die sinds juni 2008 in Malta woont, verzoekt het Europees 
Parlement er bij de Maltese autoriteiten op aan te dringen de registratiekosten voor zijn motor, 
die hij in 1984 in het Verenigd Koninkrijk heeft gekocht, terug te betalen. Volgens indiener 
bedroeg de belasting 1731 euro, terwijl de waarde van zijn 24 jaar oude motorfiets door de 
Maltese vervoersautoriteit (ADT) was getaxeerd op 731 euro. Indiener legt uit dat hij naar 
Malta is verhuisd vanuit Ierland, waar hij van 1992 tot 2008 heeft gewoond en waar hij geen 
registratiekosten hoefde te betalen voor zijn motorfiets. Hij is van mening dat de Maltese 
wetgeving inzake voertuigregistratie in strijd is met de communautaire wetgeving. Indiener 
beweert dat hij heeft verzocht om vergoeding, maar dat de Maltese autoriteiten geen gehoor 
hebben gegeven aan zijn verzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Er bestaat op Europees niveau geen harmonisatie als het gaat om de registratiebelastingen op 
motorvoertuigen (inclusief motoren). Hoewel de Commissie voortdurend heeft geprobeerd om 
de hardnekkige obstakels op belastinggebied weg te nemen die het vrije verkeer van 
personenvoertuigen binnen de interne markt verstoren, zijn de voorstellen van de Commissie 
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op dit gebied tot dusverre niet aangenomen, omdat er vanuit de lidstaten onvoldoende steun voor 
is. Dit houdt in dat de lidstaten dergelijke belastingen kunnen heffen en unilateraal mogen 
beslissen hoe hoog deze belastingen zijn en hoe ze worden berekend. Bovendien is het op 
grond van de communautaire wetgeving niet verplicht dat de belastbare waarde van het te 
registreren voertuig wordt gebaseerd op de aankoopprijs die in een andere lidstaat is betaald.
De lidstaten moeten echter wel artikel 90 van het EG-Verdrag in acht nemen. Dit verbiedt de 
lidstaten om op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, hogere 
discriminerende binnenlandse belastingen te heffen dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op 
gelijksoortige nationale producten worden geheven.
In verschillende uitspraken heeft het Hof gesteld dat als een lidstaat belasting heft op 
tweedehands voertuigen uit een andere lidstaat, dit een schending is van de eerste alinea van 
artikel 90 van het Verdrag wanneer het bedrag van de belasting hoger is dan het bedrag van de 
restantbelasting dat is begrepen in de waarde van vergelijkbare gebruikte voertuigen die reeds 
op het nationale grondgebied zijn geregistreerd. Het cruciale punt is derhalve niet het verband 
tussen de verschuldigde belasting en het aankoopbedrag in een andere lidstaat – dit is niet van 
belang, omdat dit geen invloed heeft op de waarde van het voertuig in de staat waarin het wordt 
geregistreerd –, maar het percentage van de waarde van een vergelijkbaar voertuig in de 
binnenlandse markt ten opzichte van de restantbelasting.

In het geval van Malta moest, op grond van het eerste deel van de Maltese wet inzake 
motorvoertuigenbelasting, voor de meeste categorieën gebruikte voertuigen tot 31 december 
2008 een minimumbedrag aan registratiekosten worden betaald. Nadat de Commissie een 
inbreukprocedure had ingeleid, is op 30 april 2009 echter eindelijk de nieuwe wet inzake 
motorvoertuigenbelasting vastgesteld1 (van kracht sinds 1 januari 20092). Volgens de nieuwe 
wetgeving worden de registratiekosten voor motoren gebaseerd op de cilinderinhoud en de 
registratiewaarde van de motor.

Conclusie

Over enkele aspecten moet nog verdere duidelijkheid worden verkregen. De Commissie zal 
daarom contact opnemen met de Maltese autoriteiten en om nadere inlichtingen over het 
onderwerp verzoeken. Wanneer de resultaten van dit verzoek om inlichtingen bekend zijn, zal 
de Commissie een besluit nemen over de eventuele verdere actie in deze procedure.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Op 22 december 2009 hebben de diensten van de Commissie een brief gestuurd naar de 
Maltese autoriteiten waarin onder andere verzocht werd om aanvullende en meer 
gedetailleerde informatie over de manier waarop de registratiewaarde van motoren berekend 
wordt, om na te gaan of dit in overeenstemming is met de EU-wetgeving, met name artikel 
110 van het VWEU, zoals uitgelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie (zie onder 
meer de zaken C-74/06 Commissie vs. Helleense Republiek en C-393/98 Gomes Valente).

Op 22 februari 2010 heeft de Commissie een antwoord ontvangen op haar brief. Om de 
waardevermindering van gebruikte motoren correct te kunnen beoordelen, worden 
                                               
1 Hoofdstuk 368 van de Maltese wet inzake motorvoertuigenbelasting van 1 januari 1994, als gewijzigd bij Wet 
VI van 2009.
2 Bij besluit van de president van Malta van 10 december 2008.
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verschillende factoren in overweging genomen, onder andere: de marktprijs, het model, 
maand en jaar van registratie alsmede de kilometerstand van de motoren. De gegevens over de 
prijzen worden gebaseerd op de informatie die verschaft wordt door lokale dealers, lokale 
importeurs van motoren en in sommige gevallen, - wanneer er te weinig informatie 
beschikbaar is op de Maltese markt - door de Britse markt, aangezien er tussen beide markten 
zekere overeenkomsten lijken te bestaan.

Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat de minimumbelasting, die van toepassing 
was in het voorgaande systeem, herroepen is.

Daarom lijken de Maltese bepalingen in kwestie, volgens welke de registratiebelasting op 
motoren bepaald wordt, op dit moment geen schending te vormen van artikel 110 van het 
VWEU.


