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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0244/2009, adresată de G. C, de cetăţenie britanică, privind taxa de 
înmatriculare achitată pentru motocicleta acestuia, în Malta

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean britanic care locuieşte din iunie 2008 în Malta, solicită Parlamentului 
European să oblige autorităţile malteze să-i returneze taxa de înmatriculare pe care a trebuit să 
o achite pentru o motocicletă achiziţionată în 1984 din Regatul Unit. Potrivit petiţionarului, 
taxa s-a ridicat la 1 731 de euro, în timp ce motocicleta sa veche de douăzeci şi patru de ani 
fusese evaluată de Autoritatea malteză a transporturilor la 731 de euro. Petiţionarul precizează 
că s-a mutat în Malta după ce a locuit în Irlanda între 1992 şi 2008, unde nu achitase nicio 
taxă de înmatriculare pentru motocicletă. El consideră că legislaţia malteză privind 
înmatricularea autovehiculelor ar încălca legislaţia comunitară. Petiţionarul afirmă că a 
solicitat să i se ramburseze suma achitată, dar că autorităţile malteze nu au dat curs solicitării 
sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

La nivelul Uniunii Europene nu există armonizare în ceea ce priveşte taxele de înmatriculare 
pentru autovehicule (inclusiv pentru motociclete). Deşi Comisia a încercat în permanenţă să 
elimine obstacolele de natură fiscală care provoacă perturbări în calea liberei circulaţii a 
autovehiculelor în cadrul pieţei interne, propunerile Comisiei în acest domeniu nu au fost 
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adoptate până acum, din cauza sprijinului insuficient acordat de statele membre. Acest lucru 
înseamnă că statele membre pot impune astfel de taxe şi pot lua decizii unilaterale în legătură 
cu cuantumul şi metodele de calculare a acestora. În plus, legislaţia comunitară nu prevede că 
valoarea impozabilă a vehiculului care urmează să fie înmatriculat trebuie să se bazeze pe 
preţul de cumpărare achitat într-un alt stat membru.
Cu toate acestea, statele membre trebuie să respecte prevederile articolului 90 CE, care 
interzice impozitele interne discriminatorii, aplicate, direct sau indirect, produselor din alte 
state membre şi care depăşeşte nivelul impozitului aplicat direct sau indirect unor produse 
autohtone similare.
În mai multe hotărâri, Curtea a statuat că aplicarea de către un stat membru a unei taxe asupra 
vehiculelor achiziţionate la mâna a doua dintr-un alt stat membru contravine prevederilor 
primului alineat al articolului 90 din tratat, în cazul în care cuantumul impozitului depăşeşte 
taxa reziduală inclusă în valoarea autovehiculelor la mâna a doua similare, înmatriculate deja 
pe teritoriul naţional. Prin urmare, problema crucială nu este relaţia dintre cuantumul 
impozitului şi preţul de achiziţie într-un alt stat membru – care este imaterial, întrucât aceasta 
nu afectează valoarea vehiculului în statul în care va fi înmatriculat – ci procentul din 
valoarea unui vehicul similar de pe piaţa autohtonă, care reprezintă taxa reziduală.

În cazul Maltei, până la 31 decembrie 2008, conform Primei anexe la Legea malteză privind 
taxa de înmatriculare a autovehiculelor, trebuia să se achite o sumă minimă cu titlul de taxă 
de înmatriculare, pentru majoritatea categoriilor de vehicule la mâna a doua. Cu toate acestea, 
în urma procedurii privind încălcarea dreptului comunitar, iniţiată de către Comisie, s-a 
adoptat în final noua legislaţie privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor, la 30 aprilie 
20091 (în vigoare începând cu 1 ianuarie 20092). În temeiul noii legislaţii, taxa de 
înmatriculare pentru motociclete depinde de capacitatea motorului şi de valoarea de 
înmatriculare a motocicletei.

Concluzie

Având în vedere că unele aspecte necesită clarificări suplimentare, Comisia va lua legătura cu 
autorităţile malteze pentru a le solicita mai multe informaţii în această privinţă. În urma 
rezultatelor acestor investigaţii, Comisia va lua o decizie cu privire la măsurile suplimentare 
care trebuie luate în acest caz”.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

La 22 decembrie 2009, serviciile Comisiei au trimis autorităţilor malteze o scrisoare solicitând 
inter alia informaţii ulterioare şi mai detaliate referitoare la modalitatea de calcul a valorii 
motocicletelor înmatriculate în vederea evaluării conformităţii acesteia cu legislaţia 
comunitară, în special cu articolul 110 din TFUE, astfel cum a fost interpretat de Curtea de 
Justiţie în jurisprudenţa sa (a se vedea inter alia cauzele C-74/06 Comisia/Republica Elenă şi 
C-393/98 Gomes Valente). 

                                               
1 Legea malteză privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor din 1 ianuarie 1994, cap. 368, astfel cum a fost 
modificată prin Legea VI din 2009
2 Proclamată de către preşedintele Maltei, la 10 decembrie 2008
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La 22 februarie 2010, Comisia a primit răspuns la scrisoare. Pentru a evalua în mod corect 
deprecierea valorii motocicletelor uzate se iau în considerare inter alia câţiva factori: preţul de 
piaţă, modelul, luna şi anul înmatriculării, precum şi rulajul motocicletelor. Informaţiile 
referitoare la preţ se bazează pe informaţiile furnizate de distribuitorii locali, importatorii 
locali de motociclete şi uneori – în cazul unei lipse de informaţii privind piaţa malteză – cele 
ale pieţei britanice, întrucât se pare că există anumite similarităţi între cele două pieţe. 

De asemenea, merită menţionat faptul că taxa minimă care a fost aplicabilă în cadrul 
sistemului anterior a fost abrogată. 

Prin urmare, se pare că, în prezent, prevederile malteze în cauză, care prevăd taxa de 
înmatriculare a motocicletelor, nu încalcă dispoziţiile articolului 110 din TFUE.


