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petíció az importált használt autók után fizetendő regisztrációs adót érintő új 
máltai rendelkezésekről

1. A petíció összefoglalása 0958/2007

A petíció benyújtója kifogásolja a Máltára behozott használt gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adó mértékét. Egy 11 éves Saab 9000 CSE behozatala esetén a máltai hatóságok 
által követelt, csillagászati összegű regisztrációs adóra hivatkozik, aminek következtében a 
gépjárművet az Egyesült Királyságban hagyta. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a máltai 
hatóságok részéről az országba behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó 
ellentétes az áruk szabad mozgásának uniós elvével, ezért az Európai Parlament intézkedését 
kéri. 

A petíció összefoglalása 1028/2007

A petíció benyújtója tiltakozik a Máltára behozott használt járművekre alkalmazott 
regisztrációs adó ellen, jelezve, hogy a máltai hatóságok csillagászati összegű adót kívánnak 
felszámítani egy 24 éves behozott Honda Accordra. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a 
máltai hatóságok által a behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó ellentétes 
az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós elvvel, ezért az Európai Parlament intézkedését 
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kéri. 

A 0206/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az importált használt autók után fizetendő 
regisztrációs adót érintő új máltai rendelkezésekre, és rámutat, hogy méltánytalan az a 
regisztrációs adó, amelyet a használt autók Máltára történő behozatala esetén kell megfizetni. 
A petíció benyújtójának véleménye szerint az érintett regisztrációs adó ellentétes az Európai 
Unió áruk szabad mozgására vonatkozó elveivel, ezért ebben a kérdésben az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

A 0958/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 22; az 1028/2007. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 7.; a 0206/2009. számú petíció 
elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottság válasza az 958/2007. számú petícióra: 2008. május 5.

I. A petíció

A petíció benyújtója kifogásolja a Máltára behozott használt gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adó mértékét, különös tekintettel ezen adó legkisebb mértékére. Egy 11 éves 
Saab 9000 CSE behozatala esetén a máltai hatóságok által követelt, csillagászati összegű 
regisztrációs adóra hivatkozik, aminek következtében a gépjárművet az Egyesült 
Királyságban hagyta, amikor 2004-ben Máltára költözött. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
a máltai hatóságok részéről az országba behozott használt gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adó ellentétes az áruk szabad mozgásának uniós elvével.

II. Jogi észrevételek

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a motorgépjárművekre vonatkozó regisztrációs adó 
terén nem létezik uniós szintű harmonizáció. Jóllehet a Bizottság több kísérletet is tett azon 
adóakadályok megszüntetésére, amelyek torzítják a személygépjárművek belső piacon való 
szabad mozgását, eddig – a tagállamok kellő támogatásának hiánya miatt – nem fogadták el a 
Bizottság által e téren tett javaslatokat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen 
jellegű adókat, és egyoldalúan határozhatják meg azok szintjét és számítási módját. Ezenkívül 
a közösségi jog nem írja elő, hogy a regisztrálandó jármű adózási értékét a másik tagállamban 
fizetett vételárra alapozzák. 
A tagállamoknak azonban tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés 90. cikkét, amelynek 
értelmében a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki más tagállamok 
termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál 
magasabb belső adót.
A Bíróság több ítéletében is megállapította, hogy amennyiben egy tagállam egy másik 
tagállamból származó használt gépjárműre adót vet ki, ellentétes a Szerződés 90. cikkének 
első bekezdésével, ha az adó mértéke meghaladja az adott ország területén már regisztrált, 
hasonló használt gépjárművek értékébe beépített maradványadó összegét. Így a döntő tényező 
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nem az adó összege és a járműért egy másik tagállamban kifizetett vételár közötti kapcsolat 
(az utóbbi mellékes, mivel nem befolyásolja a jármű értékét abban az államban, ahol 
regisztrálni fogják), hanem a hazai piacon jelen levő hasonló gépjármű értékében a 
maradványadó százaléka.

Málta esetében a Bizottságnak tudomása van arról, hogy a gépjárművekre vonatkozó máltai 
jogszabály ellentétes a közösségi joggal, ezért a Bizottság már jogsértési eljárást indított. A 
gépjárműadóról szóló máltai törvény első ütemterve1 értelmében a használt gépjárművek 
legtöbb kategóriája tekintetében egy minimumösszeget kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a 
használt gépjárművekre csak egy minimumadó vonatkozik, míg az új járművekre nem 
állapítanak meg minimum küszöböt. Még abban az esetben is, ha a műszaki ellenőrzés alapján 
alacsonyabb összegű adót állapítanak meg, a magasabb minimumösszeget kell kifizetni. Ez a 
helyzet, aminek következtében az alkalmazott regisztrációs adó meg fogja haladni a Máltán 
már regisztrált hasonló gépjárművek értékébe beépített maradványadót, ellentétes az EK-
Szerződés 90. cikkével.

A Bizottság 2007. március 23-án e kérdésben hivatalos értesítő levelet küldött Máltának, és 
tekintettel a máltai hatóságok által adott nem kielégítő válaszra, 2008. április 4-én 
indokolással ellátott véleményt küldött Máltának (a Bizottság IP/08/511 sz. sajtóközleménye). 

III. Következtetés

A Bizottság most az indokolással ellátott véleményre adott máltai választ várja, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a tagállam módosítani fogja-e vonatkozó jogszabályát vagy az 
ügyet a Bíróság elé kell-e utalni. 

4. A Bizottság válasza az 1028/2007. számú petícióra: 2008. június 10.

A petíció benyújtója tiltakozik a Máltára behozott használt járművekre alkalmazott 
regisztrációs adó ellen, jelezve, hogy a máltai hatóságok csillagászati összegű adót kívánnak 
felszámítani egy 24 éves behozott Honda Accordra. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a 
máltai hatóságok által a behozott használt gépjárművekre kivetett regisztrációs adó ellentétes 
az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós elvekkel. 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a motorgépjárművekre vonatkozó regisztrációs adó 
terén nem létezik uniós szintű harmonizáció. Jóllehet a Bizottság több kísérletet is tett azon 
adóakadályok megszüntetésére, amelyek torzítják a személygépjárművek belső piacon való 
szabad mozgását, eddig – a tagállamok kellő támogatásának hiánya miatt – nem fogadták el a 
Bizottság által e téren tett javaslatokat. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok kivethetnek ilyen 
jellegű adókat, és egyoldalúan határozhatják meg azok szintjét és számítási módját. Ezenfelül 
a közösségi jog nem írja elő, hogy a regisztrálandó járművek adóköteles értéke egy másik 
tagállamban fizetett vételáron alapuljon. 
A tagállamoknak azonban tiszteletben kell tartaniuk az EK-Szerződés 90. cikkét, amelynek 
értelmében a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek ki más tagállamok 

                                               
1 368. fejezet, a gépjárműadóról szóló 1994. évi X. törvény, annak módosított 
formájában.
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termékeire a hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál 
magasabb belső adót.

A Bíróság több ítéletében is megállapította, hogy amennyiben egy tagállam egy másik 
tagállamból származó használt gépjárműre adót vet ki, ellentétes a Szerződés 90. cikkének 
első bekezdésével, ha az adó mértéke meghaladja az adott ország területén már regisztrált, 
hasonló használt gépjárművek értékébe beépített maradványadó összegét. Így a döntő tényező 
nem az adó összege és a járműért egy másik tagállamban kifizetett vételár közötti kapcsolat 
(az utóbbi mellékes, mivel nem befolyásolja a jármű értékét abban az államban, ahol 
regisztrálni fogják), hanem a hazai piacon jelen levő hasonló gépjármű értékében a 
maradványadó százaléka.

Málta esetében a Bizottságnak tudomása van arról, hogy a gépjárművekre vonatkozó máltai 
jogszabály ellentétes a közösségi joggal, ezért a Bizottság már jogsértési eljárást indított. A 
gépjárműadóról szóló máltai törvény első ütemterve1 értelmében a használt gépjárművek 
legtöbb kategóriája tekintetében egy minimumösszeget kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy a 
használt gépjárművekre csak egy minimumadó vonatkozik, míg az új járművekre nem 
állapítanak meg minimum küszöböt. Még abban az esetben is, ha a műszaki ellenőrzés alapján 
alacsonyabb összegű adót állapítanak meg, a magasabb minimumösszeget kell kifizetni. Ez a 
helyzet, aminek következtében az alkalmazott regisztrációs adó meg fogja haladni a Máltán 
már regisztrált hasonló gépjárművek értékébe beépített maradványadót, ellentétes az EK-
Szerződés 90. cikkével.

A Bizottság ezzel a kérdéssel kapcsolatban 2007. március 23-án hivatalos értesítő levelet 
intézett Máltához, és tekintettel arra, hogy a máltai hatóságok nem adtak kielégítő választ, 
2008. április 4-én indokolással ellátott véleményt küldött Máltának (a Bizottság IP/08/511 
sajtóközleménye). 

A Bizottság most az indokolással ellátott véleményre adott máltai választ várja, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a tagállam módosítani fogja-e vonatkozó jogszabályát vagy az 
ügyet a Bíróság elé kell-e utalni. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007. számú petícióra: 2009. március 
20.

A kérdéssel kapcsolatban kiadott előző közleményének kiegészítéseképpen a Bizottság 
tájékoztatni kívánja a Parlamentet az ügy legújabb fejleményeiről. 

2008. július 22-én a Bizottság kézhez kapta a máltai hatóságok válaszát az IN/05/4534. sz. 
jogsértési eljárás keretében megküldött 2008. április 3-i indokolással ellátott véleményre, 
amely válaszban többek között arra irányuló terveikről adnak tájékoztatást, hogy 2009
januárjáig sor kerül a gépjármű-regisztrációs adóról szóló új jogszabály bevezetésére. 

A Bizottság számára megküldték a jogszabály-tervezetet, amely a máltai hatóságokkal tartott 
több tanácskozásának tárgyát képezte. A szóban forgó tanácskozások során a Bizottság 

                                               
1 368. fejezet, a gépjárműadóról szóló 1994. évi X. törvény, annak módosított 
formájában.
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néhány aggodalmának is hangot adott.

2009. január 29-én a Bizottság kézhez kapta a gépjármű-regisztrációs adóról szóló jogszabály 
legfrissebb változatát, amelynek elfogadására 2008. december 10-én elnöki kihirdetéssel 
került sor. A jogszabály vizsgálata folyamatban van.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007., 1028/2007. és 0206/2009. 
számú petíciókkal kapcsolatban: 2009. július 7.

A kérdéssel kapcsolatban kiadott előző közleményeinek kiegészítéseképpen a Bizottság az 
alábbi további észrevételeket teszi.

2009. március 11-én a Bizottság szolgálatai levélben kértek további részletes tájékoztatást a 
máltai hatóságoktól a Máltára behozott használt gépjárművek regisztrációs adójának pontos 
számítási módszerére vonatkozóan, amelyet az új jogszabályban kívánnak rögzíteni.

2009. május 15-én a máltai hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a gépjárművek 
regisztrációs adójáról szóló új jogszabályt elfogadták. A jogszabály szövegét mellékletben el 
is küldték. 

2009. május 25-én a Bizottság megkapta a máltai hatóságok válaszát a 2009. március 11-i 
levelére, ebben részletesen leírják a behozott használt autók regisztrációs adójának 
kiszámításánál alkalmazott módszert. 

A Bizottság szolgálatai jelenleg vizsgálják a gépjárművek regisztrációs adójáról szóló 
jogszabály végső változatát és a máltai hatóságok 2009. március 11-i bizottsági levélre adott 
válaszát. Úgy tűnik, hogy a regisztrációs adó új rendszere, amely olyan objektív 
kritériumokon alapul, mint a CO2-kibocsátás, a gépjármű hossza és a porszennyezés (a 
Diesel-motorok esetében), azt a célt szolgálja, hogy megfeleljen a Bizottság 2008. április 8-i 
indokolással ellátott véleményében foglalt követelményeknek. 

A Bizottság szolgálatai azonban figyelemmel kísérik az ezen a téren bekövetkező további 
jogszabályi változásokat, amelyeket előreláthatólag 2009 júliusában fogadnak el, valamint 
bizonyos kérdésekre magyarázatokat fog kérni. A fenti vizsgálatok eredményei alapján a 
Bizottság eldönti, milyen további lépéseket tesz az eljárás során.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007., 1028/2007. és a 0206/2009. 
számú petíciókkal kapcsolatban: 2010. január 22.

A témában készült korábbi közleményei kiegészítéseként a Bizottság 2009. augusztus 25-én 
közigazgatási levelet küldött a máltai hatóságoknak, amelyben további részletes tájékoztatást 
kért a gépjárművek regisztrációs értékének kiszámítási módszeréről, ideértve ezen érték 
értékcsökkentési kritériumait is, hogy értékelje annak összeegyeztethetőségét a közösségi 
joggal.

A Bizottság 2009. november 19-én kapott választ e közigazgatási levélre. A tájékoztatás 
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szerint a regisztrációs érték megállapítására vonatkozó rendszert 2010. január elejéig 
megváltoztatják, hogy az teljesítse az összes követelményt, köztük a Bizottság megjegyzéseit 
is.

A máltai hatóságok azt is bejelentették, hogy a gépjárművek regisztrációjáról szóló törvényre 
vonatkozó módosításokat elnöki hirdetmény útján, ideiglenesen fogadják el, és azok 2010. 
január 1-jén fognak hatályba lépni.

A Bizottság jelenleg vizsgálja a módosítások legújabb változatát, valamint a regisztrációs 
érték megállapítására vonatkozó rendszer tervezett változtatásait. A Bizottság az elemzés 
eredményeitől függően határoz majd az eljárás keretében teendő további intézkedésekről.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007., 1028/2007. és a 0206/2009. 
számú petíciókkal kapcsolatban: 2010. április 22.

2009. december 22-én a Bizottság szolgálatai levelet küldtek a máltai hatóságoknak, 
amelyben további tájékoztatást kértek a gépjárművek regisztrációs értékének kiszámításáról.
2010. február 5-én a máltai hatóságok közölték, hogy a haszongépjárművek regisztrációjáról 
szóló új törvény a 2009. december 22-i elnöki hirdetményt követően 2010. január 1-jén 
hatályba lépett, amely törvény a megengedett legnagyobb össztömegen, a motor 
hengerűrtartalmán és a kibocsátási szabványokon (legalább EURO 1–4 és legalább EURO I–
IV) alapuló, új regisztrációs adórendszert vezetett be. A törvény felülvizsgálata még tart a 
máltai parlamentben.
2010. február 22-én a máltai hatóságok a Bizottság 2009. december 22-i levelére válaszolva 
többek között közölték, hogy 2010. január 11-én elkezdett működni a személygépjárművek 
regisztrációs értékének megállapítására vonatkozó új IT-rendszer.

A máltai hatóságok által szolgáltatott információk alapján a személygépjárművek 
értékcsökkenésének pontos megállapítása érdekében több tényezőt vesznek figyelembe, 
például a következőket: a gyártás időpontja, az üzemanyagtípus, a modell, a regisztráció éve, 
hónapja, valamint a személygépkocsik mérföldteljesítménye. Ezenkívül a személygépkocsik 
árával kapcsolatos adatok a helyi kereskedők által szolgáltatott információkból, a helyi 
internetes adatbázisról és – amennyiben a máltai piacon nem áll rendelkezésre információ –
az Egyesült Királyság piacáról szerezhető be, mivel nyilvánvaló, hogy a két piac között 
vannak hasonlóságok.  Ezt az új rendszert jelenleg a Bizottság vizsgálja.
Ezenfelül 2010. március 5-én és 2010. március 30-án a Bizottság további észrevételeket 
küldött a máltai hatóságoknak a haszongépjárművekről szóló jelenlegi törvénnyel 
kapcsolatban. A Bizottság várja a máltai hatóságoknak a törvény tervezett változtatásaival 
kapcsolatos újabb információit.

A Bizottság a fent említett vizsgálat eredményeitől, valamint a gépjármű-regisztrációs adó 
szabályozásáról szóló máltai jogszabály közelgő változtatásaitól függő eljárás keretében 
határoz majd a jövőbeni intézkedésről.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007., 1028/2007. és a 0206/2009. 
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számú petíciókkal kapcsolatban: 2010. október 8.

A Bizottság a korábbi közleményeire hivatkozva az alábbi kiegészítő információt kívánja a 
Parlamenttel közölni.

A máltai hatóságok által 2010. február 22-i levelükben közölt információ vizsgálatát követően 
a Bizottság 2010. május 21-én kéréssel fordult hozzájuk, további magyarázatot igényelve a 
személygépjárművek értékcsökkenésének pontos felmérési módszereiről.

A Bizottság 2010. június 23-án kapott választ a 2010. március 5-i levelére, amelyben a máltai 
hatóságok új értékcsökkenési táblázatot szerepeltettek a haszongépjárművekre vonatkozóan, 
valamint ismertették az ilyen járművek értékcsökkenésének felmérésére alkalmazott 
módszertant. Ez figyelembe veszi a jármű korát és kilométer-teljesítményét.

A máltai hatóságok 2010. július 8-án válaszoltak a Bizottság 2010. május 21-i levelére, 
magyarázattal szolgálva a személygépjárművek értékcsökkenésének felmérési módszeréről 
(beleértve a kilométer-teljesítményt is).
Mindazonáltal – bár a máltai hatóságok a Bizottság észrevételeinek túlnyomó részével 
foglalkoztak – az új személygépjárművek értékcsökkenésének problémája az IT-rendszerben 
továbbra sem megoldott. Ezen probléma kezelése érdekében tehát további kapcsolatfelvételt 
terveznek a máltai hatóságokkal.

A Bizottság szolgálatai 2010. augusztus 10-én kiegészítő információt kaptak a 
haszongépjárművek értékcsökkenési kulcsaira irányuló máltai piackutatásról. Ezek a 
kiegészítő adatok eddig nem érintett bizonyos szempontokra vonatkoztak.
A Bizottság ezenfelül továbbra is várja a gépjárművek regisztrációs adóját szabályozó máltai 
jogszabályok módosításainak elfogadásával kapcsolatos hivatalos információt.
A Bizottságnak az is szándékában áll, hogy ismét felvegye a kapcsolatot a máltai 
hatóságokkal a gépjárművek regisztrációs adójával kapcsolatos fennmaradó kérdések 
tisztázása érdekében.
E tájékozódás eredményeit követően a Bizottság határozni fog az eljárásban hozandó későbbi 
intézkedésekről.

10. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007., 1028/2007. és a 0206/2009. 
számú petíciókkal kapcsolatban (REV VII): 2011. szeptember 30.

A Bizottság észrevételei

Miután a Bizottság megvizsgálta a korábbi levelezés során a máltai hatóságoktól kapott 
információkat, 2010. szeptember 27-én kiegészítő tájékoztatást kért többek között a 
következőkkel kapcsolatban: a gépjárművekre vonatkozó törvényhez fűzött módosítás 
hatálybalépésének pontos dátuma, a személygépjárművekkel kapcsolatos informatikai 
rendszer olyan átalakításához szükséges lépések, amelyek révén összhangba hozható az uniós 
joggal, valamint a haszongépjárművek értékcsökkenése.

2010. november 10-én a máltai hatóságok megválaszolták e levelet. Ismertették a 
személygépjárművekkel kapcsolatos informatikai rendszer jelenleg zajló átalakítását, és 
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tájékoztatást adtak arról, hogy a máltai parlament jelenleg tárgyalja a gépjárművekre 
vonatkozó törvénynek a haszongépjárművek értékcsökkenésével kapcsolatos módosítását, 
amely tekintetbe veszi a Bizottság megjegyzéseit. 

2011. január 17-én a máltai hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy a gépjárművek 
nyilvántartásáról és engedélyezéséről szóló törvény módosításai a 2010. október 20-i elnöki 
kihirdetést követően 2011. január 1-jén ideiglenesen hatályba léptek.

2011. március 24-én a máltai hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy 2011. március 
22-én a máltai parlament véglegesen elfogadta a gépjárművek nyilvántartásáról és 
engedélyezéséről szóló törvényt módosító új jogszabályt. 

Miután a Bizottság megvizsgálta a gépjárművek regisztrációs adójára vonatkozó jelenlegi 
máltai jogszabályt, arra a következtetésre jutott, hogy az a jelek szerint most már megfelel az 
uniós jognak. 

Ezért a fenti információk fényében a Bizottság határozni fog arról, hogy lezárja-e a jogsértési 
eljárást.

11. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0958/2007., 1028/2007. és a 0206/2009. 
számú petíciókkal kapcsolatban (REV VIII): 2012. január 27.

A használt autóra kivetett regisztrációs adók ügyében Málta ellen indított jogsértési eljárás 
2011. október 27-én lezárult, mivel a máltai jogszabályokat összhangba hozták az uniós 
joggal. 

A gépjárművek nyilvántartásáról és engedélyezéséről szóló törvényt [CAP 368] a bizottsági 
szolgálatok észrevételei nyomán számos alkalommal módosították, ennek eredményeképpen 
megváltoztatva többek között a más tagállamokból behozott gépjárművekre kivetett 
regisztrációs adóval kapcsolatos szabályokat (beleértve a gépjárművek értékcsökkenésének 
megfelelő megállapítását, valamint a minimális regisztrációs adó eltörlését). A változtatások a 
személygépjárműveket (2009. január 1-jén hatályba lépett módosítás) és a 
haszongépjárműveket (2010. január 1-jén és 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítás) is 
érintették. A Bizottság tudomása szerint nem alkalmazták őket visszamenőleges hatállyal, 
azonban bizonyos átmeneti szabályokat bevezettek.


