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Temats: Lūgumraksts Nr. 0958/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Graham Unsworth, par reģistrācijas nodokli, kuru piemēro Maltā ievestām 
lietotām automašīnām

Lūgumraksts Nr. 1028/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Nicholas Zelle, par importētu lietoto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli Maltā

Lūgumraksts Nr. 0206/2009, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Robert Cassar,
par jaunajiem noteikumiem attiecībā uz importētu lietotu transportlīdzekļu 
reģistrācijas maksu Maltā

1. Lūgumraksta Nr. 0958/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par reģistrācijas nodokli, ko piemēro Maltā ievestām lietotām 
automašīnām. Viņš atsaucas uz pārmērīgi lielo maksājumu, ko Maltas varasiestādes pieprasīja 
veikt par 11 gadus vecu Saab 9000 CSE markas automašīnu, kuru viņš tādēļ atstāja 
Apvienotajā Karalistē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka reģistrācijas nodoklis, ko Maltas 
varasiestādes piemēro ievestajām automašīnām, ir pretrunā ES brīvas preču aprites principam, 
un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

Lūgumraksta Nr. 1028/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret importētu lietoto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli 
Maltā, norādot, ka Maltas varasiestādes vēlas piemērot pārmērīgi augstu nodokli 24 gadus 
vecam importētam automobilim Honda Accord. Viņš uzskata, ka Maltas varasiestāžu 
piemērotais reģistrācijas nodoklis importētiem lietotiem automobiļiem ir ES principu 
pārkāpums attiecībā uz preču brīvu apriti, un aicina Eiropas Parlamentu attiecīgi rīkoties.



PE406.087v08-00 2/8 CM\890542LV.doc

LV

Lūgumraksta Nr. 0206/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Maltas jaunajiem noteikumiem attiecībā uz importētu 
lietotu automašīnu reģistrācijas maksu un norāda, ka reģistrācijas maksa par importētām 
lietotām automašīnām Maltā ir nepamatota. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
attiecīgā reģistrācijas maksa ir pretrunā ES brīvas preču aprites principiem, viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0958/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. februārī; lūgumraksts 
Nr. 1028/2007 atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā; lūgumraksts Nr. 0206/2009 atzīts 
par pieņemamu 2009. gada 3. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 
202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0958/2007, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par reģistrācijas nodokli, it īpaši par obligāto reģistrācijas 
nodokli, kas tiek iekasēts, Maltā ievedot lietotas automašīnas. Viņš atsaucas uz pārmērīgi lielo 
maksājumu, ko Maltas varasiestādes pieprasīja veikt par 11 gadus vecas Saab 9000 CSE
markas automašīnas importu, kuru viņš tādēļ atstāja Apvienotajā Karalistē, kad 2004. gadā 
pārcēlās uz dzīvi Maltā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka reģistrācijas nodoklis, ko Maltas 
varasiestādes piemēro Maltā ievestajām automašīnām, ir pretrunā ES brīvas preču aprites 
principam.

II. Tiesiskie apsvērumi

Vispirms ir jāatzīmē, ka transporta līdzekļu reģistrācijas nodokļa jomā Eiropas Savienībā 
nepastāv saskaņotība. Lai gan Komisija konsekventi ir centusies atcelt nodokļu jomā 
pastāvošos šķēršļus, kas iekšējā tirgū rada brīvas pasažieru automašīnu aprites kropļojumus, 
līdz šim Komisijas priekšlikumi šajā jomā nav apstiprināti, jo no dalībvalstu puses nav bijis 
pietiekama atbalsta. Tas nozīmē, ka dalībvalstis šādus nodokļus var piemērot un vienpusīgi 
izlemt par to lielumu un aprēķināšanas metodēm. Turklāt Kopienas tiesību akti neprasa, lai 
reģistrējamā transportlīdzekļa ar nodokli apliekamā vērtība būtu balstīta uz pirkšanas cenu, 
kas samaksāta kādā citā dalībvalsti.

Tomēr dalībvalstīm ir jāievēro EK līguma 90. pants, kurš aizliedz citu dalībvalstu produktiem 
tieši vai netieši piemērot diskriminējošus iekšējos nodokļus, kas ir augstāki nekā nodokļi, kuri 
tieši vai netieši tiek piemēroti tādiem pašiem vietējiem produktiem.
Vairākos spriedumos Tiesa ir nolēmusi, ka nodokļu piemērošana no citas dalībvalsts 
ievestiem lietotiem transportlīdzekļiem ir pretrunā Līguma 90. panta 1. punktam, ja nodokļa 
apmērs pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kura iekļauta līdzīgu lietotu valsts teritorijā jau 
reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā. Tādējādi svarīgākais jautājums nav saistība starp nodokļa 
summu un pirkuma cenu citā dalībvalstī, kas nav svarīga, jo tā nekādi neietekmē 
transportlīdzekļa vērtību tajā valstī, kurā tas tiks reģistrēts, bet gan atlikušajā nodokļa summā 
iekļautā līdzīga transportlīdzekļa vērtība vietējā tirgū.
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Maltas gadījumā Komisija ir informēta par to, ka Maltas transportlīdzekļu nodokļu tiesību akti 
ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem, un ir uzsākusi pārkāpumu procedūru. Saskaņā ar Maltas 
Transportlīdzekļu nodokļu likuma pirmo daļu1 obligātā summa ir jāmaksā par lielāko daļu 
lietotu automašīnu. Tas nozīmē, ka obligātais nodoklis attiecas tikai uz lietotiem 
transportlīdzekļiem, turpretim jauniem transportlīdzekļiem šī obligātā likme netiek piemērota.
Pat ja tehniskās apskates rezultātos noteiktais nodokļa apjoms ir mazāks, tomēr ir jāmaksā 
noteiktais minimums. Šī situācija, kurā piemērotā reģistrācijas nodokļa summa pārsniedz 
atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu lietotu Maltā jau reģistrētu transportlīdzekļu 
vērtībā, ir pretrunā EK līguma 90. pantam.

Komisija 2007. gada 23. martā Maltai par šo jautājumu nosūtīja oficiāla brīdinājuma vēstuli, 
un, ņemot vērā Maltas varasiestāžu neapmierinošo atbildi, 2008. gada 4. aprīlī Maltai tika 
nosūtīts argumentēts atzinums (Komisijas paziņojums presei IP/08/511).

III. Secinājums

Pašlaik Komisija gaida Maltas atbildi uz argumentēto atzinumu, lai redzētu, vai šī dalībvalsts 
grozīs savus tiesību aktus vai arī būs nepieciešams uzsākt tiesvedību Eiropas Kopienu Tiesā.”

4. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1028/2007, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret importētu lietoto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli 
Maltā, norādot, ka Maltas varasiestādes vēlas piemērot pārmērīgi augstu nodokli 24 gadus 
vecam importētam automobilim Honda Accord. Viņš uzskata, ka Maltas varasiestāžu 
piemērotais reģistrācijas nodoklis importētiem lietotiem automobiļiem ir ES principu 
pārkāpums attiecībā uz preču brīvu apriti.

Pirmkārt, jāatzīmē, ka mehānisko transportlīdzekļu nodokļu reģistrācijas jomā nenotiek 
saskaņošana Eiropas Savienības mērogā. Lai gan Komisija neatlaidīgi mēģināja likvidēt 
esošos nodokļu ierobežojumus, kas traucē vieglo automobiļu brīvu apriti iekšējā tirgus 
robežās, līdz šim Komisijas priekšlikumi šajā jomā nav pieņemti, jo nav bijis pietiekami liels 
atbalsts no dalībvalstīm. Tas nozīme, ka dalībvalstis var pašas veikt aplikšanu ar nodokli un 
pašas izlemt par nodokļu līmeni un veidu, kā tos aprēķināt. Turklāt Kopienas tiesību akti 
nepieprasa reģistrējamā transportlīdzekļa apliekamo vērtību pamatot uz iegādes cenu, kas 
samaksāta citā dalībvalstī.
Dalībvalstīm ir jārespektē EKL 90. pants, kur paredzēts, ka dalībvalstis citu dalībvalstu 
ražojumiem tieši vai netieši neuzliek iekšējos nodokļus, kas lielāki par tiem, kas tieši vai 
netieši uzlikti līdzīgiem vietējiem ražojumiem.

Tiesa vairākos spriedumos uzskata, ka dalībvalstu piemērotais nodoklis lietotajiem 
transportlīdzekļiem, kas ievesti no citas dalībvalsts, ir pretrunā EKL 90. panta pirmajai daļai, 
ja maksājamais nodoklis pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu lietotu valsts 
teritorijā jau reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā. Tādā veidā izšķirošais jautājums ir nevis par

                                               
1 Grozītais 1994. gada Mehānisko transportlīdzekļu akts, ACT X, 368. nodaļa.
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maksājamā nodokļa un iegādes cenas attiecību citā dalībvalstī — kas nav svarīga, jo tā 
neietekmē transportlīdzekļa vērtību valstī, kur tas tiks reģistrēts — bet gan par atlikušā 
nodokļa vērtības procentuālo attiecību pret līdzīgu transportlīdzekli iekšējā tirgū.
Maltas gadījumā Komisija apzinās, ka Maltas nodokļu tiesību akti pārkāpj Kopienas tiesības, 
un ir uzsākusi procedūru saistībā ar valsts pienākumu neizpildi. Saskaņā ar Maltas 
Transportlīdzekļu nodokļa likuma pirmo pielikumu1 lielākajai daļai lietoto mehānisko 
transportlīdzekļu kategoriju jāmaksā minimālā likme. Tas nozīmē, ka lietotajiem transporta 
līdzekļiem tiek piemērota minimālā nodokļu bāze, bet jaunajiem transporta līdzekļiem nav 
noteikts minimālais nodokļu bāzes piemērošanas sākumpunkts. Pat gadījumā, ja nodokļu 
apjoms, kas noteikts tehniskajās pārbaudēs būs mazāks, tiks piemērots augstākais minimālais 
apjoms. Šī situācija, kurā redzams, ka piemērotā reģistrācijas nodokļa likme pārsniegs 
atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu, Maltā jau reģistrētu, transportlīdzekļu vērtībā, 
ir pretrunā EK līguma 90. pantam.

Komisija 2007. gada 23. martā par šo jautājumu nosūtīja Maltai formālu brīdinājuma vēstuli 
un, nesagaidot apmierinošu atbildi no Maltas varasiestādēm, 2008. gada 4. aprīlī nosūtīja 
Maltai argumentētu atzinumu (Komisijas paziņojums presei IP/08/511).

Šobrīd Komisija gaida atbildi no Maltas par argumentētu atzinumu, lai redzētu, vai šī 
dalībvalsts grozīs savus tiesību aktus vai būs nepieciešams celt prasību Eiropas Kopienu 
Tiesā.”

5. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0958/2007, kas saņemta 2009. gada 
20. martā

„Sakarā ar iepriekšējo paziņojumu par šo tematu Komisija informē Parlamentu par jaunāko 
notikumu attīstību.

Komisija 2008. gada 22. jūlijā saņēma atbildi no Maltas varasiestādēm par argumentēto 
atzinumu 2008. gada 3. aprīļa pārkāpuma procedūras lietā Nr. IN/05/4534, kas cita starpā 
informē par plāniem 2009. gada janvārī ieviest jaunos tiesību aktus par motorizēto 
transportlīdzekļu nodokļiem.

Komisija saņēma tiesību aktu projektus, kas ir bijuši vairāku sanāksmju ar Maltas 
varasiestādēm temats. Sanāksmju laikā Komisija izteica bažas par dažiem jautājumiem.

Komisija 2009. gada 29. janvārī saņēma jaunāko tiesību aktu par motorizēto transportlīdzekļu 
nodokļiem versiju, kas tika pieņemta 2008. gada 10. decembrī, izsludinot prezidentam. Tā 
pašlaik tiek izskatīta.”

6. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 un
Nr. 0206/2009, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

„Atsaucoties uz iepriekš izteiktajiem paziņojumiem, Komisijai ir šādi papildu komentāri.

2009. gada 11. martā Komisijas dienesti nosūtīja Maltas varasiestādēm vēstuli ar lūgumu 
                                               
1 Grozītais 1994. gada Mehānisko transportlīdzekļu akts, ACT X, 368. nodaļa.
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sniegt sīkāku informāciju par precīzu nodokļa aprēķināšanas metodi, kuru piemēro Maltā 
ievestām lietotām automašīnas un kura ir paredzēta jaunajā tiesību aktā.

2009. gada 15. maijā Maltas varasiestādes informēja Komisiju, ka beidzot ir pieņemts jaunais 
tiesību akts par transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli — Transportlīdzekļu reģistrācijas 
nodokļa likums. Tika iesniegta arī likuma kopija.

2009. gada 25. maijā Komisija saņēma Maltas varasiestāžu atbildi uz 2009. gada 11. marta 
vēstuli, kurā tika skaidrots veids, kādā tika aprēķināta reģistrācijas vērtība ievestām lietotām 
automašīnām.

Pašreiz Komisijas dienesti izvērtē Transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļa likuma galīgo 
versiju un Maltas varasiestāžu atbildi uz 2009. gada 11. marta administratīvo vēstuli. Izskatās, 
ka jaunā reģistrācijas nodokļa sistēma, kas balstās uz objektīviem kritērijiem: CO2 emisija, 
transportlīdzekļa garums un smalkās cietās daļiņas (dīzeļdzinēju motoriem), ir vērsta uz to, lai 
izpildītu Komisijas prasības, kas tika izteiktas 2008. gada 8. aprīļa argumentētajā atzinumā.

Tomēr Komisijas dienesti turpinās sekot līdzi izmaiņām likumdošanā šajā jomā, kuras 
paredzēts pieņemt 2009. gada jūlijā, un pieprasīs skaidrojumus par atsevišķiem aspektiem.
Pamatojoties uz šo pieprasījumu rezultātiem, Komisija izlems par turpmāko rīcību.”

7. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 un 
Nr. 0206/2009, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Papildus Komisijas iepriekšējiem paziņojumiem par šo jautājumu, 2009. gada 25. augustā tā 
Maltas varasiestādēm nosūtīja administratīvu vēstuli, pieprasot sīku papildu informāciju par 
transportlīdzekļu reģistrācijas vērtības aprēķina veidu, ietverot šīs vērtības amortizācijas 
kritērijus, lai novērtētu atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

Komisija saņēma atbildi uz šo administratīvo vēstuli 2009. gada 19. novembrī. Saskaņā ar 
sniegto informāciju reģistrācijas vērtības novērtējuma sistēmu daļēji mainīs 2010. gada 
janvāra sākumā, lai nodrošinātu atbilstību visām prasībām, ietverot arī Komisijas piezīmes.

Maltas varasiestādes arī paziņoja, ka pagaidu kārtībā pieņems Transportlīdzekļu reģistrācijas 
likumu, kas stāsies spēkā 2010. gada 1. janvārī, to izsludinot prezidentam.

Šobrīd Komisija izskata grozījumu jaunāko versiju un paredzētās izmaiņas reģistrācijas 
vērtības novērtēšanas sistēmā. Atkarībā no šīs analīzes rezultātiem Komisija lems par 
turpmāku rīcību procedūrā.”

8. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 un 
Nr. 0206/2009, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„2009. gada 22. decembrī Komisijas dienesti Maltas varasiestādēm nosūtīja vēstuli, kurā 
prasīja sniegt informāciju par automašīnu reģistrācijas vērtības aprēķināšanas kārtību.

2010. gada 5. februārī Maltas varasiestādes informēja, ka 2010. gada 1. janvārī spēkā stājās 
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jauns likumprojekts par kravas automašīnu reģistrācijas nodokli, kuru Maltas prezidents 
izsludināja 2009. gada 22. decembrī un ar kuru tiek ieviesta jauna reģistrācijas nodokļa 
aprēķināšanas sistēma, kuras pamatā ir automašīnas pilna masa, dzinēja tilpums un emisijas 
standarti (EURO 1–4 un augstāki standarti un EURO I–IV un augstāki standarti). Pašlaik to 
izskata Maltas parlaments.

2010. gada 22. februārī Maltas varasiestādes atbildēja uz Komisijas 2009. gada 22. decembra 
vēstuli, cita starpā informējot Komisiju arī par to, ka 2010. gada 11. janvārī sāka darboties 
jauna IT sistēma pasažieru automašīnu reģistrācijas vērtības noteikšanai.

Saskaņā ar Maltas varasiestāžu sniegto informāciju automašīnu vērtības amortizācijas 
pareizai noteikšanai tiek ņemti vērā vairāki faktori, piemēram: ražošanas datums, izmantotās 
degvielas veids, modelis, reģistrācijas mēnesis un gads, kā arī automašīnu nobraukums.
Turklāt dati par automašīnu cenām ir balstīti uz vietējo autotirgotāju sniegto informāciju un 
uz vietējā interneta datu bāzē pieejamo informāciju; savukārt gadījumā, ja Maltas tirgū 
nepieciešamā informācija nav pieejama, tad tiek ņemti vērā Apvienotās Karalistes tirgus dati, 
jo abiem šiem tirgiem raksturīga zināma līdzība. Komisija šobrīd pētī šo jauno sistēmu.

Turklāt 2010. gada 5. martā un 2010. gada 30. martā Komisija Maltas varasiestādēm nosūtīja 
papildu komentārus attiecībā uz likumprojektu par kravas automašīnām. Pašlaik Komisija 
gaida papildu informāciju no Maltas varasiestādēm par paredzētajiem grozījumiem 
likumprojektā.

Komisijas lēmums par turpmāko rīcību ir atkarīgs no iepriekš minētās pārbaudes rezultātiem 
un no gaidāmajiem grozījumiem Maltas tiesību aktos, kas attiecas uz transporta līdzekļu 
reģistrācijas nodokli.”

9. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 un 
Nr. 0206/2009, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Papildinot savas iepriekšējās atbildes, Komisija vēlētos Parlamentam sniegt šādu papildu 
informāciju.

Pēc Maltas varasiestāžu 2010. gada 22. februāra vēstulē sniegtās informācijas izskatīšanas 
Komisija 2010. gada 21. maijā nosūtīja lūgumu pēc papildu paskaidrojumiem par konkrētām 
metodēm pasažieru automašīnu vērtības amortizācijas noteikšanai.

Komisijas 2010. gada 23. jūnijā saņēma atbildi uz savu 2010. gada 5. maija vēstuli, kurā 
Maltas varasiestādes iepazīstināja ar jauno amortizācijas tabulu attiecībā uz kravas 
automašīnām, kā arī šo transportlīdzekļu amortizācijas noteikšanas metodiku. Tajā ņem vērā 
automašīnas vecumu un nobraukumu.

Maltas varasiestādes 2010. gada 8. jūlijā atbildēja uz Komisijas 2010. gada 21. maija vēstuli, 
izskaidrojot pasažieru automašīnu vērtības amortizācijas noteikšanas metodiku (ietverot 
nobraukumu).

Tomēr, lai gan Maltas varasiestādes ir atbildējušas uz lielāko daļu Komisijas iebildumu, 
jauno pasažieru automašīnu amortizācijas problēma IT sistēmā vēl nav atrisināta. Līdz ar to ir 
paredzama jauna saziņa ar Maltas varasiestādēm, lai šo problēmu risinātu.



CM\890542LV.doc 7/8 PE406.087v08-00

LV

Komisijas dienesti 2010. gada 10. augustā saņēma papildu informāciju saistībā ar Maltas 
tirgus pētījumu par kravas transportlīdzekļu amortizācijas pakāpēm. Šie papildu dati attiecās 
uz atsevišķiem aspektiem, kuri līdz šim nebija aplūkoti.

Turklāt Komisija joprojām gaida oficiālu informāciju par grozījumu pieņemšanu Maltas 
tiesību aktos, kas attiecas uz transporta līdzekļu reģistrācijas nodokli.

Komisijas nodoms ir arī atkārtoti sazināties ar Maltas varasiestādēm, lai noskaidrotu pārējos 
aspektus, kas saistīti ar transporta līdzekļu reģistrācijas nodokli.
Atkarībā no šīs izmeklēšanas rezultātiem Komisija lems par turpmāku rīcību procedūrā.”

10. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 un 
Nr. 0206/2009 (REV. VII), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Komisijas apsvērumi

Komisija pēc Maltas varasiestāžu iepriekšējā sarakstē sniegtās informācijas izvērtēšanas 
2010. gada 27. septembrī nosūtīja pieprasījumu, citstarp prasot papildu paskaidrojumus par 
precīzu datumu, kad stājas spēkā Mehānisko transportlīdzekļu akta grozījums, par 
pasākumiem, kas veikti IT sistēmas izmainīšanai ar mērķi nodrošināt tā atbilstību ES tiesību 
aktiem attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, un par komerciālo automobiļu amortizāciju.

Maltas varasiestādes 2010. gada 10. novembrī nosūtīja atbildi uz šo vēstuli. Tās paskaidroja 
IT sistēmas pašreizējās izmaiņas attiecībā uz vieglajiem automobiļiem un informēja, ka 
Maltas parlamentā ir apspriesti Mehānisko transportlīdzekļu akta grozījumi par komerciālo 
automobiļu amortizāciju, ņemot vērā Komisijas piezīmes.

Maltas varasiestādes 2011. gada 17. janvārī informēja Komisiju, ka prezidents 2010. gada 
25. oktobrī izsludināja nākamos Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas un licencēšanas 
akta grozījumus un 2011. gada 1. janvārī tie provizoriski stājās spēkā.

Maltas varasiestādes 2011. gada 24. martā informēja Komisiju, ka 2011. gada 22. martā 
Maltas parlaments beidzot pieņēma jaunu likumu, ar ko groza Mehānisko transportlīdzekļu 
reģistrācijas un licencēšanas aktu.

Izpētot pašreizējos Maltas tiesību aktus par mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli, 
Komisija nonāca pie secinājuma, ka tagad tie, šķiet, atbilst ES tiesību aktiem.

Tādēļ, ņemot vērā iepriekšminēto informāciju, Komisija pieņems lēmumu par to, vai izbeigt 
pienākumu neizpildes procedūru.

11. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstiem Nr. 0958/2007, Nr. 1028/2007 un 
Nr. 0206/2009 (REV. VIII), kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Pienākumu neizpildes procedūru pret Maltu par lietotu automobiļu reģistrācijas nodokli 
slēdza 2011. gada 27. oktobrī, jo Maltas tiesību akti bija pielāgoti ES tiesību aktu prasībām.

Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijas un licencēšanas akts [CAP 368] pēc Komisijas
dienestu komentāriem tika grozīts vairākas reizes, vēlāk cita starpā izmainot noteikumus par 
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reģistrācijas nodokli automobiļiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm (tostarp tika labota 
automobiļu vērtības amortizācija, atcelta reģistrācijas nodokļa minimālā summa utt.). 
Izmaiņas attiecās uz pasažieru automobiļiem (grozījums spēkā no 2009. gada 1. janvāra) un 
komerciāliem automobiļiem (grozījumi spēkā no 2010. gada 1. janvāra un no 2011. gada 
1. janvāra). Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju, šie grozījumi netika piemēroti ar 
atpakaļejošu spēku, tomēr tika paredzēti atsevišķi pārejas noteikumi.


