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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0244/2009, którą złożył G.C. (Wielka Brytania) w sprawie opłaty za 
rejestrację motocykla na Malcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel brytyjski mieszkający na Malcie od czerwca 2008 r., zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego z prośbą, aby ten wymógł na władzach Malty zwrot opłaty, 
którą składający petycję musiał wnieść w związku z rejestracją motocykla nabytego
w Wielkiej Brytanii w 1984 r. Według składającego petycję podatek wyniósł 1731 euro, 
podczas gdy Maltański Urząd Transportu oszacował wartość jego 24-letniego motocykla na 
731 euro. Składający petycję wyjaśnia, że w latach 1992–2008, zanim przeprowadził się na 
Maltę, mieszkał w Irlandii, gdzie nie musiał wnosić żadnej opłaty za rejestrację motocykla.
Jego zdaniem maltańskie ustawodawstwo dotyczące rejestracji pojazdów narusza prawo 
wspólnotowe. Składający petycję twierdzi, że zwrócił się do władz Malty z prośbą o zwrot 
pieniędzy, ale nie otrzymał odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na szczeblu Unii Europejskiej brak jest regulacji w zakresie podatków rejestracyjnych od 
pojazdów silnikowych (w tym motocykli). Pomimo że Komisja stale podejmuje działania na 
rzecz usunięcia istniejących barier podatkowych, zakłócających możliwość swobodnego 
przepływu pojazdów pasażerskich w obrębie rynku wewnętrznego, żadna z jej propozycji nie 
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została jak dotąd przyjęta ze względu na niedostateczne wsparcie ze strony państw 
członkowskich. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą nakładać takie podatki oraz
samodzielnie decydować o ich wysokości i metodach ich obliczania. Co więcej, prawo 
wspólnotowe nie wymaga, aby podlegająca opodatkowaniu wartość pojazdu, który ma zostać 
zarejestrowany, obliczana była na podstawie ceny zakupu w innym państwie członkowskim.
Państwa członkowskie są jednak zobowiązane do przestrzegania art. 90 WE, na podstawie 
którego zakazuje się nakładania dyskryminacyjnych podatków wewnętrznych (w sposób 
pośredni lub bezpośredni) na produkty innych państw członkowskich, które to podatki są 
wyższe od podatków nakładanych pośrednio lub bezpośrednio na podobne produkty krajowe.
Trybunał orzekł w wielu wyrokach, że nakładanie przez państwa członkowskie podatków na
używane pojazdy sprowadzane z innych państw członkowskich jest sprzeczne z pierwszym 
akapitem art. 90 traktatu, w przypadku gdy wysokość podatku nakładanego przekracza podatek 
rezydualny zawarty w wartości podobnych używanych pojazdów już zarejestrowanych na 
terytorium danego kraju. Kluczowym zagadnieniem nie jest więc stosunek wysokości podatku 
do ceny zakupu w innym państwie członkowskim, który nie ma znaczenia, gdyż nie ma wpływu
na wartość pojazdu w kraju, w którym pojazd ten ma być zarejestrowany, lecz procent 
wartości podobnego pojazdu na rynku krajowym, czyli tzw. podatek rezydualny.

W przypadku Malty do 31 grudnia 2008 r., zgodnie z pierwszym wykazem maltańskiego 
podatku od pojazdów silnikowych, minimalna kwota podatku rejestracyjnego miała być 
uiszczana w przypadku większości kategorii używanych pojazdów. Jednak w następstwie 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętym 
przez Komisję dnia 30 kwietnia 2009 r. przyjęto nowe przepisy dotyczące opodatkowania 
obowiązującego przy rejestracji pojazdów silnikowych1 (obowiązujące od dnia 1 stycznia 
2009 r.2). Zgodnie z nowymi przepisami podatek rejestracyjny od motocykli jest określany na 
podstawie pojemności silnika i wartości rejestracyjnej motocykla. 

Wniosek

W związku z tym, że pewne kwestie wymagają wyjaśnienia, Komisja zwróci się do maltańskich 
władz o dodatkowe informacje na ten temat. Na ich podstawie Komisja zdecyduje o dalszym 
postępowaniu.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W dniu 22 grudnia 2009 r. służby Komisji przesłały pismo do władz maltańskich z wnioskiem 
m.in. o udzielenie dodatkowych i bardziej szczegółowych informacji dotyczących sposobu 
obliczania wartości rejestracyjnej motocykli w celu oceny jego zgodności z prawem UE,
a zwłaszcza z art. 110 TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości w jego
orzecznictwie (zob. między innymi sprawy C-74/06 Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Greckiej oraz C-393/98 Gomes Valente).

                                               
1 Ustawa o podatku rejestracyjnym od pojazdów silnikowych z dnia 1 stycznia 1994 r., rozdział 368, zmieniona 
ustawą VI z 2009 r. 
2 Na mocy proklamacji prezydenta Malty z dnia 10 grudnia 2008 r.
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W dniu 22 lutego 2010 r. Komisja otrzymała odpowiedź na przedmiotowe pismo. W celu 
poprawnej oceny spadku wartości używanych motocykli pod uwagę wziętych zostanie kilka 
czynników, m.in. cena rynkowa, model, miesiąc i rok rejestracji, a także przebieg motocykli.
Dane dotyczące cen są oparte na informacjach przekazywanych przez lokalnych dealerów, 
lokalnych importerów motocykli, a czasami – w przypadku braku informacji na rynku 
maltańskim – z rynku brytyjskiego, jako że między tymi dwoma rynkami istnieją pewne
podobieństwa.

Warto również wspomnieć, że minimalna kwota podatku, która miała zastosowanie
w poprzednim systemie, została uchylona.

Dlatego w chwili obecnej maltańskie przepisy, o których mowa, stanowiące o podatku 
rejestracyjnym od motocykli, nie wydają się naruszać art. 110 TFUE.


