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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om.: Andragende 0958/2007 af Graham Unsworth, britisk statsborger, om 
registreringsafgift på brugte biler, der importeres til Malta 

Andragende 1028/2007 af Nicholas Zelle, britisk statsborger, om brugte biler, der 
indføres til Malta

Andragende 0206/2009 af Robert Cassar, maltesisk statsborger, om de nye 
maltesiske bestemmelser om registreringsafgift på importerede brugte biler

1. Sammendrag af andragende 0958/2007

Andrageren klager over den registreringsafgift, der skal betales ved import af brugte biler til 
Malta. Andrageren henviser til det eksorbitante beløb, de maltesiske myndigheder ville 
opkræve for import af en 11 år gammel SAAB 9000 CSE, som han derfor efterlod i Det 
Forenede Kongerige. Da andragen mener, at de registreringsafgifter, de maltesiske 
myndigheder pålægger importerede brugte biler, er i modstrid med EU's principper om fri 
bevægelighed for varer, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind. 

Sammendrag af andragende 1028/2007

Andrageren opponerer mod registreringsafgiften på brugte biler, der importeres til Malta, og 
anfører, at de maltesiske myndigheder forsøger at opkræve et eksorbitant beløb for en 24 år 
gammel importeret Honda Accord. Han hævder, at den registreringsafgift, som de maltesiske 
myndigheder pålægger importerede, brugte biler, er en tilsidesættelse af EU’s principper om 
fri bevægelighed for varer og anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage affære. 

Sammendrag af andragende 0206/2009

Andrageren henviser til de nye maltesiske bestemmelser om registreringsafgift på brugte, 
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importerede biler og påpeger, at den registreringsafgift, der skal betales for at importere 
brugte biler til Malta, er uretfærdig. Da andragen mener, at registreringsafgiften er i modstrid 
med EU's principper om fri bevægelighed for varer, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0958/2007 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 
2008). 1028/2007 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 07. marts 
2008). Andragende 0206/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 03. juni 
2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar på 0958/2007, modtaget den 5. maj 2008

"I. Andragendet

Andrageren klager over den registreringsafgift, navnlig minimumsregistreringsafgiften, som 
opkræves, når brugte biler indføres til Malta. Han henviser til det eksorbitante beløb, som de 
maltesiske myndigheder ville have for at indregistrere en 11 år gammel Saab 9000 CSE, som 
han derfor lod blive i Det Forenede Kongerige, da han flyttede til Malta i 2004. Andrageren 
mener, at den registreringsafgift, som de maltesiske myndigheder pålægger importerede, 
brugte biler, er i modstrid med EU’s principper om fri bevægelighed for varer.

II. Juridiske bemærkninger

For det første skal det bemærkes, at der ikke er nogen harmonisering på EU-niveau på 
området for registreringsafgifter på motorkøretøjer. Selv om Kommissionen konsekvent har 
forsøgt at fjerne eksisterende afgiftsmæssige hindringer, som skaber forvridning af den fri 
bevægelighed for passagerkøretøjer inden for det indre marked, er Kommissionens forslag på 
dette område indtil videre ikke blevet vedtaget pga. utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne. 
Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge sådanne afgifter og ensidigt afgøre deres 
størrelse og beregningsmetode. Desuden kræver fællesskabslovgivningen ikke, at den 
beskatningsmæssige værdi af det køretøj, der skal indregistreres, skal baseres på købsprisen i 
en anden medlemsstat. 

Medlemsstaterne skal imidlertid respektere EF-traktatens artikel 90, som forbyder interne 
diskriminerende afgifter, direkte og indirekte, på varer fra andre medlemsstater, som er højere 
end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer.

I adskillige domme har Domstolen fastslået, at en medlemsstats opkrævning af afgifter på 
brugte køretøjer fra en anden medlemsstat er i modstrid med første stykke i EF-traktatens 
artikel 90, i tilfælde hvor afgiftsbeløbet overstiger den residualafgift, som udgør en del af 
værdien af tilsvarende brugte motorkøretøjer, der allerede er indregistreret i indlandet. Det 
afgørende punkt er altså ikke forholdet mellem afgiftens størrelse og købsprisen i en anden 
medlemsstat – som er irrelevant, da den ikke påvirker køretøjets værdi i den medlemsstat, 
hvor det skal indregistreres – men den procentdel af værdien af et lignende køretøj på det 
indenlandske marked, som udgøres af residualafgiften.

I Maltas tilfælde er Kommissionen opmærksom på, at den maltesiske lovgivning om 
registreringsafgifter på biler er i strid med fællesskabslovgivningen, og den har iværksat en 
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traktatbrudsprocedure. I henhold til den første oversigt (First Schedule) i den maltesiske lov 
om afgifter på motorkøretøjer (Motor Vehicle Tax Act), skal der betales et mindstebeløb for 
de fleste kategorier af brugte køretøjer. Dette betyder, at der kun er en minimumsafgift på 
brugte køretøjer, mens der ikke pålægges nogen minimumsafgift på nye køretøjer. Selv hvis 
den afgift, der fastsættes på grundlag af den tekniske inspektion, udgør et lavere beløb, skal 
den højere minimumsafgift betales. Denne situation, som indebærer, at den anvendte 
registreringsafgift overstiger den residualafgift, som udgør en del af værdien af tilsvarende 
køretøjer, der allerede er indregistreret på Malta, er i modstrid med EF-traktatens artikel 90.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Malta om dette emne den 23. marts 2007, og på 
baggrund af det utilfredsstillende svar fra de maltesiske myndigheder sendte Kommissionen 
en begrundet udtalelse til Malta den 4. april 2008 (Kommissionens pressemeddelelse 
IP/08/511). 

III. Konklusion

Kommissionen afventer nu Maltas svar på den begrundede udtalelse for at se, om 
medlemsstaten vil ændre sin lovgivning, eller om det bliver nødvendigt at indbringe sagen for 
Domstolen." 

4. Kommissionens svar på 1028/2007, modtaget den 10. juni 2008.

”Andrageren opponerer mod registreringsafgiften på brugte biler, der importeres til Malta, og 
anfører, at de maltesiske myndigheder forsøger at opkræve et eksorbitant beløb for en 24 år 
gammel importeret Honda Accord. Han hævder, at den registreringsafgift, som de maltesiske 
myndigheder pålægger importerede, brugte biler, er en tilsidesættelse af EU’s principper om 
fri bevægelighed for varer. 

For det første skal det bemærkes, at der ikke er nogen harmonisering på EU-niveau på 
området for registreringsafgifter på motorkøretøjer. Selv om Kommissionen konsekvent har 
forsøgt at fjerne eksisterende afgiftsmæssige hindringer, som skaber forvridning af den fri 
bevægelighed for passagerkøretøjer inden for det indre marked, er Kommissionens forslag på 
dette område indtil videre ikke blevet vedtaget pga. utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne. 
Dette betyder, at medlemsstaterne kan pålægge sådanne afgifter og ensidigt afgøre deres 
størrelse og beregningsmetode. Desuden kræver fællesskabslovgivningen ikke, at den 
beskatningsmæssige værdi af det køretøj, der skal indregistreres, skal baseres på købsprisen i 
en anden medlemsstat. 

Medlemsstaterne skal imidlertid respektere EF-traktatens artikel 90, som forbyder interne 
diskriminerende afgifter, direkte og indirekte, på varer fra andre medlemsstater, som er højere 
end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer.

I adskillige domme har Domstolen fastslået, at en medlemsstats opkrævning af afgifter på 
brugte køretøjer fra en anden medlemsstat er i modstrid med første stykke i EF-traktatens 
artikel 90, i tilfælde hvor afgiftsbeløbet overstiger den residualafgift, som udgør en del af 
værdien af tilsvarende brugte motorkøretøjer, der allerede er indregistreret i indlandet. Det 
springende punkt er altså ikke forholdet mellem afgiftens størrelse og købsprisen i en anden 
medlemsstat – som er irrelevant, da den ikke påvirker køretøjets værdi i den medlemsstat, 
hvor det skal indregistreres – men den procentdel af værdien af et lignende køretøj på det 
indenlandske marked, som udgøres af residualafgiften.
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I Maltas tilfælde er Kommissionen opmærksom på, at den maltesiske lovgivning om 
registreringsafgifter på biler er i strid med fællesskabslovgivningen, og den har iværksat en 
traktatbrudsprocedure. I henhold til den første oversigt (First Schedule) i den maltesiske lov 
om afgifter på motorkøretøjer (Motor Vehicle Tax Act), skal der betales et mindstebeløb for 
de fleste kategorier af brugte køretøjer. Dette betyder, at der kun er en minimumsafgift på 
brugte køretøjer, mens der ikke pålægges nogen minimumsafgift på nye køretøjer. Selv hvis 
den afgift, der fastsættes på grundlag af den tekniske inspektion, udgør et lavere beløb, skal 
den højere minimumsafgift betales. Denne situation, som indebærer, at den anvendte 
registreringsafgift overstiger den residualafgift, som udgør en del af værdien af tilsvarende 
køretøjer, der allerede er indregistreret på Malta, er i modstrid med EF-traktatens artikel 90.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Malta om dette emne den 23. marts 2007, og på 
baggrund af det utilfredsstillende svar fra de maltesiske myndigheder sendte Kommissionen 
en begrundet udtalelse til Malta den 4. april 2008 (Kommissionens pressemeddelelse 
IP/08/511). 

Kommissionen afventer nu Maltas svar på den begrundede udtalelse for at se, om 
medlemsstaten vil ændre sin lovgivning, eller om det bliver nødvendigt at indbringe sagen for 
Domstolen." 

5. Kommissionens yderligere svar på andragende 0958/2007, modtaget den 20. maj 
2009

"Kommissionen ønsker i forlængelse af sin foregående meddelelse i dette spørgsmål at 
underrette Parlamentet om den seneste udvikling. 

Den 22. juli 2008 modtog Kommissionen de maltesiske myndigheders svar på den 
begrundede udtalelse af 3. april 2008 i traktatbrudsproceduren IN/05/4534, som bl.a. oplyser 
om planer om at introducere den nye lovgivning om registreringsafgift for motorkøretøjer 
inden udgangen af januar 2009. 

Kommissionen modtog lovforslaget, som havde været emnet ved en række møder, 
Kommissionen havde haft med de maltesiske myndigheder. Kommissionen udtrykte ved disse 
møder nogle bekymringer.

Den 29. januar 2009 modtog Kommissionen den seneste udgave af lovgivningen om 
registreringsafgift for motorkøretøjer, som blev vedtaget den 10. december 2008 ved en 
erklæring fra præsidenten. Den er i øjeblikket ved at blive gennemgået."

6. Kommissionens yderligere svar på andragende 0958/2007, 1028/2007 & 0206/2009, 
modtaget den 7. juli 2009

"Som opfølgning på sine tidligere meddelelser om dette emne har Kommissionen følgende 
bemærkninger:

Den 11. marts 2009 sendte Kommissionens tjenestegrene en skrivelse til de maltesiske 
myndigheder med anmodning om yderligere detaljerede oplysninger om den præcise 
beregningsmetode, der i den nye lovgivning forudses for registreringsafgiften på brugte biler, 
der importeres til Malta.
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Den 15. maj 2009 oplyste de maltesiske myndigheder Kommissionen om, at den nye lov om 
registreringsafgift på motorkøretøjer – the Motor Vehicle Registration Tax Act – endelig var 
blevet vedtaget. De vedhæftede desuden en kopi af loven. 

Den 25. maj 2009 modtog Kommissionen de maltesiske myndigheders svar på skrivelsen af 
11. marts 2009, hvori de forklarer hvilken metode, der blev anvendt til at beregne 
registreringsværdien af importerede, brugte biler. 

I øjeblikket gennemgår Kommissionens tjenestegrene den endelige udgave af the Motor 
Vehicles Registration Tax Act og de maltesiske myndigheders svar på den administrative 
skrivelse af 11. marts 2009. Det virker som om, den nye registreringsafgiftsordning, der er 
baseret på objektive kriterier såsom CO2-udledning, køretøjets længde og partikeludledning 
(for dieselkøretøjer), har til formål at opfylde Kommissionens krav, som de kom til udtryk i 
den begrundede udtalelse af 8. april 2008. 

Kommissionens tjenestegrene vil dog overvåge yderligere ændringer af lovgivningen på dette 
område, som forudses vedtaget i juli 2009, og vil endvidere anmode om præcisering af visse 
aspekter. På grundlag af resultaterne af disse forespørgsler vil Kommissionen træffe afgørelse 
om fremtidige tiltag i sagen."

7. Kommissionens yderligere svar på andragende 0958/2007, 1028/2007 & 0206/2009, 
modtaget den 22. januar 2010

"I forlængelse af Kommissionens tidligere meddelelser om dette emne udbad Kommissionen 
sig den 25. august 2009 i en skrivelse til de maltesiske myndigheder yderligere detaljerede 
oplysninger om metoden til beregning af registreringsværdien for motorkøretøjer, herunder 
kriterierne for nedskrivning af denne værdi, med henblik på en vurdering af, om 
fællesskabslovgivningen er overholdt.

Kommissionen modtog svar på denne skrivelse den 19. november 2009. Ifølge de fremsendte 
oplysninger skulle vurderingen af registreringsværdisystemet delvist ændres i begyndelsen af 
januar 2010 for at opfylde alle krav, herunder også Kommissionens bemærkninger.

De maltesiske myndigheder meddelte endvidere, at ændringerne af lovgivningen om 
registrering af motorkøretøjer ville blive foreløbigt vedtaget med en erklæring fra præsidenten 
og ville træde i kraft den 1. januar 2010.

Kommissionen undersøger i øjeblikket den nyeste version af ændringerne og de planlagte 
ændringer af systemet til vurdering af registreringsværdien. Afhængigt af resultaterne af disse 
undersøgelser vil Kommissionen træffe beslutning om fremtidige tiltag i sagen."

8. Kommissionens yderligere svar på andragende 0958/2007, 1028/2007 & 0206/2009,
modtaget den 22. april 2010

"Den 22. december 2009 sendte Kommissionens tjenestegrene en skrivelse til de maltesiske 
myndigheder, hvori de anmodede om yderligere oplysninger om beregningen af 
registreringsværdien af biler.

Den 5. februar 2010 oplyste de maltesiske myndigheder, at det nye lovforslag om 
registreringsafgift på erhvervskøretøjer trådte i kraft den 1. januar 2010 efter Maltas 
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præsidents erklæring den 22. december 2009, hvormed der indførtes et nyt system med 
registreringsafgift baseret på den tilladte totalmasse, motorens cylindervolumen og 
emissionsstandarder (EURO 1-4 og over og EURO I-IV og over). Lovforslaget er for tiden 
ved at blive revideret af det maltesiske parlament.

Den 22. februar 2010 svarede de maltesiske myndigheder på Kommissionens skrivelse af 22. 
december 2009, hvori de bl.a. oplyste, at det nye it-system til vurdering af 
registreringsafgiften på personbiler blev indledt den 11. januar 2010.

Ifølge oplysningerne fra de maltesiske myndigheder skal der tages højde for flere faktorer for 
at foretage en korrekt vurdering af værditabet på biler, som f.eks.: fremstillingsdatoen, 
brændstoftype, model, registreringsmåned og -år samt bilernes kilometerstand. Endvidere er 
oplysningerne om prisen på biler baseret på oplysninger fra lokale forhandlere, en lokal 
internetdatabase og i tilfælde af manglende oplysninger på det maltesiske marked fra det 
britiske marked, eftersom der synes at være visse ligheder mellem de to markeder. Det nye 
system er i øjeblikket genstand for en undersøgelse fra Kommissionens side.

Endvidere sendte Kommissionen den 5. marts 2010 og den 30. marts 2010 de maltesiske 
myndigheder yderligere bemærkninger vedrørende det aktuelle lovforslag om 
erhvervskøretøjer. I øjeblikket afventer de yderligere oplysninger fra de maltesiske 
myndigheder om de planlagte ændringer til lovforslaget.

Kommissionen vil træffe beslutning om fremtidige foranstaltninger i proceduren, afhængig af 
resultatet af ovennævnte undersøgelse og de kommende ændringer til den maltesiske 
lovgivning om registreringsafgift på motorkøretøjer."

9. Kommissionens supplerende svar på andragende 0958/2007, 1028/2007 & 
0206/2009, modtaget den 8. oktober 2010.

"Kommissionen ønsker i forlængelse af sine foregående meddelelser at fremlægge følgende 
supplerende oplysninger for Parlamentet.

Efter at have undersøgt de maltesiske myndigheders oplysninger i deres skrivelse af 22. 
februar 2010 sendte Kommissionen den 21. maj 2010 en anmodning om yderligere forklaring 
af de nøjagtige metoder til bedømmelse af personbilers værdiforringelse.

Den 23. juli 2010 modtog Kommissionen svar på sin skrivelse af 5. marts 2010, hvor de 
maltesiske myndigheder fremlagde den nye værdiforringelsestabel for varevogne samt 
redegjorde for metodologien i forbindelse med vurderingen af disse køretøjers 
værdiforringelse. Denne tager hensyn til bilens alder og antallet kørte kilometer.

Den 8. juli 2010 besvarede de maltesiske myndigheder Kommissionens skrivelse af 21. maj 
2010, hvori de forklarer metodologien i forbindelse med vurderingen af personbilers 
værdiforringelse (herunder antallet af kørte kilometer).

Skønt de maltesiske myndigheder har behandlet de fleste af Kommissionens bemærkninger, 
er problemet med værdiforringelsen af personbiler i it-systemet endnu ikke løst. Der forudses 
således nye korrespondancer med de maltesiske myndigheder med henblik på løsningen af 
dette problem.
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Den 10. august 2010 modtog Kommissionens tjenestegrene supplerende oplysninger om en 
maltesisk markedsundersøgelse af værdiforringelsessatserne for varevogne. Disse yderligere 
data angik bestemte aspekter, som indtil videre ikke er blevet berørt.

Endvidere afventer Kommissionen stadig officielle oplysninger om vedtagelsen af 
ændringerne i den maltesiske lovgivning om registreringsafgift på motorkøretøjer.

Kommissionen agter også igen at kontakte de maltesiske myndigheder med henblik på en 
klarificering af de resterende aspekter med hensyn til registreringsafgiften på motorkøretøjer.

På baggrund af resultaterne af disse forespørgsler vil Kommissionen træffe beslutning om 
fremtidige tiltag i sagen."

10. Kommissionens supplerende svar på andragende 0958/2007, 1028/2007 & 
0206/2009 (REV. III), modtaget den 30. september 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Efter at have undersøgt de oplysninger, som de maltesiske myndigheder havde fremsendt i 
deres tidligere korrespondance, sendte Kommissionen den 27. september 2010 en anmodning 
om bl.a. yderligere forklaringer om den nøjagtige dato for ikrafttrædelsen af ændringen af 
loven om motorkøretøjer (Motor Vehicle Act), de skridt, der er taget til at ændre it-systemet 
med henblik på at bringe det i overensstemmelse med EU-retten for så vidt angår personbiler, 
og om værdiforringelsessatserne for erhvervskøretøjer.

De maltesiske myndigheder sendte den 10. november 2010 et svar på denne skrivelse. Heri 
forklarede de de aktuelle ændringer af it-systemet i forbindelse med personbiler og oplyste, at 
de ændringer i Motor Vehicle Act vedrørende værdiforringelsessatserne for erhvervskøretøjer, 
der tager hensyn til Kommissionens bemærkninger, blev drøftet i det maltesiske parlament. 

Den 17. januar 2011 oplyste de maltesiske myndigheder Kommissionen om, at de
efterfølgende ændringer af lovgivningen om registrering af motorkøretøjer var trådt foreløbigt 
i kraft ved en erklæring fra præsidenten den 25. oktober 2010.

De maltesiske myndigheder oplyste den 24. marts 2011 Kommissionen om, at den nye lov om 
ændring af loven om registrering af motorkøretøjer (Motor Vehicles Registration and 
Licensing Act) var blevet endeligt vedtaget af det maltesiske parlament den 22. marts 2011. 

Efter at have undersøgt den nuværende maltesiske lovgivning om registreringsafgifter for 
motorkøretøjer drog Kommissionen den konklusion, at den nu ser ud til at være i 
overensstemmelse med EU-retten.

Kommissionen vil derfor på baggrund af ovenstående oplysninger træffe afgørelse om, 
hvorvidt den vil afslutte traktatbrudsproceduren."

11. Kommissionens supplerende svar på andragende 0958/2007, 1028/2007 & 
0206/2009 (REV III), modtaget den 27. januar 2012.

"Overtrædelsesproceduren mod Malta vedrørende registreringsafgift på brugte biler, blev 
afsluttet den 27. oktober 2011, da den maltesiske lovgivning er blevet bragt i 
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overensstemmelse med EU-retten. 

Efter bemærkningerne fra Kommissionens tjenestegrenes er registrering af motorkøretøjer 
blevet ændret flere gange, efterfølgende ændring på bl.a. reglerne om registreringsafgiften på 
personbiler, der indføres fra andre medlemsstater (herunder korrekt vurdering af værditabet på 
biler, fjernelse af minimumregistreringsafgiften, osv.) Ændringerne vedrørte personbiler 
(ændringer trådt i kraft den 1. januar 2010 og den 1. januar 2009) og erhvervskøretøjer 
(ændringer trådt i kraft den 1.januar 2010 og den 1. januar 2011). Ifølge Kommissionens 
kendskab, blev de ikke anvendt med tilbagevirkende kraft; men, der var visse 
overgangsbestemmelser."


