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Betreft: Verzoekschrift 958/2007, ingediend door Graham Unsworth (Britse nationaliteit), 
over registratierechten voor tweedehands auto's die in Malta worden ingevoerd

Verzoekschrift 1028/2007, ingediend door Nicholas Zelle (Britse nationaliteit), 
over registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die in Malta zijn geïmporteerd

Verzoekschrift 206/2009, ingediend door Robert Cassar (Maltese nationaliteit), 
over de nieuwe Maltese bepalingen inzake een registratieheffing op ingevoerde 
tweedehands auto's

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0958/2007

Indiener beklaagt zich over de registratierechten die bij de invoer van tweedehands auto's in 
Malta worden geheven. Hij verwijst naar de exorbitante som die door de Maltese autoriteiten 
geëist werd voor het invoeren van een elf jaar oude Saab 9000 CSE, die hij dan ook achterliet 
in het Verenigd Koninkrijk. Indiener is van mening dat de door de Maltese autoriteiten op 
ingevoerde tweedehands auto's geheven registratierechten in strijd zijn met de EU-beginselen 
inzake het vrije verkeer van goederen en verzoekt het Europees Parlement om in te grijpen.

Samenvatting van het verzoekschrift 1028/2007

Indiener maakt bezwaar tegen de registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die worden 
geïmporteerd in Malta en wijst er op dat de Maltese overheid een exorbitant bedrag oplegt 
voor een 24 jaar oude, geïmporteerde Honda Accord. Hij stelt dat de registratiebelasting die 
door de Maltese overheid wordt opgelegd voor geïmporteerde gebruikte auto's, een schending 
is van de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van goederen en vraagt het Europees 
Parlement hier iets aan te doen.

Samenvatting van het verzoekschrift 0206/2009
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Indiener verwijst naar de nieuwe Maltese bepalingen inzake de registratieheffing op 
tweedehands auto's en wijst erop dat de registratieheffing die moet worden betaald bij invoer 
van tweedehands auto's in Malta, nog steeds onrechtvaardig is. Aangezien indiener van 
mening is dat de onderhavige registratieheffingen in strijd zijn met de communautaire 
beginselen van vrij verkeer van goederen, verzoekt hij het Europees Parlement om op te 
treden.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 958/2007 ontvankelijk verklaard op 22 februari 2008, 1028/2007 op 
7 maart 2008, en 206/2009 op 3 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie voor verzoekschrift 958/2007, ontvangen op 
5 mei 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de registratiebelasting, en dan met name de 
minimumregistratiebelasting, die wordt geheven bij het invoeren van gebruikte auto's naar 
Malta. Hij verwijst naar de exorbitante som die door de Maltese autoriteiten geëist werd voor 
het invoeren van een elf jaar oude Saab 9000 CSE, die hij dan ook achterliet in het Verenigd 
Koninkrijk toen hij in 2004 naar Malta verhuisde. Indiener is van mening dat de door de 
Maltese autoriteiten op ingevoerde gebruikte auto's geheven registratiebelasting in strijd is 
met de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van goederen.

II. Juridische overwegingen

Ten eerste moet er worden aangetekend dat er op Europees niveau geen harmonisatie bestaat 
als het gaat om registratiebelastingen op motorvoertuigen. Hoewel de Commissie voortdurend 
heeft geprobeerd de hardnekkige obstakels op belastinggebied weg te nemen die het vrije 
verkeer van personenauto's binnen de interne markt verstoren, zijn de voorstellen van de 
Commissie op dit gebied tot dusverre niet aangenomen omdat er vanuit de lidstaten 
onvoldoende steun voor was. Dit houdt in dat lidstaten dergelijke belastingen kunnen heffen 
en unilateraal mogen beslissen hoe hoog deze belastingen zijn en hoe ze worden berekend.
Bovendien is het op grond van de communautaire wetgeving niet verplicht dat de belastbare 
waarde van het te registreren voertuig wordt gebaseerd op de aankoopprijs die in een andere 
lidstaat is betaald.
De lidstaten moeten echter wel artikel 90 van het EU-Verdrag in acht nemen. Hierin staat dat 
lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse discriminerende belastingen 
mogen heffen dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten 
worden geheven.
In verschillende uitspraken heeft het Hof gesteld dat als lidstaten belasting heffen op 
tweedehands voertuigen uit andere lidstaten dit een schending is van het eerste lid van artikel 
90 van het EU-Verdrag als de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting die nog rust 
op de waarde van vergelijkbare gebruikte voertuigen die reeds op het nationale grondgebied 
zijn geregistreerd. Het cruciale punt is derhalve niet het verband tussen de verschuldigde 
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belasting en het aankoopbedrag in een andere lidstaat (dit is niet van belang omdat dit geen 
invloed heeft op de waarde van het voertuig in de staat waar dit wordt geregistreerd), maar het 
percentage van de waarde van een vergelijkbaar voertuig in de binnenlandse markt ten 
opzichte van de restbelasting.

In het geval van Malta is de Commissie ervan op de hoogte dat de Maltese 
motorvoertuigenbelasting in strijd is met het Gemeenschapsrecht en zijn er inbreukprocedures 
gestart. Op grond van het eerste deel van de Maltese wet inzake motorvoertuigenbelasting1

moet er voor de meeste categorieën gebruikte voertuigen een minimumbedrag worden 
betaald. Dit betekent dat er alleen een minimumbelasting wordt geheven op tweedehands 
voertuigen terwijl er geen minimumdrempel is vastgesteld voor nieuwe voertuigen. Zelfs als 
de verschuldigde belasting die is vastgesteld tijdens de technische keuring lager uitvalt, is nog 
steeds het hogere minimum verschuldigd. Deze situatie, die inhoudt dat de geheven 
registratiebelasting hoger is dan de belasting die nog rust op de waarde van vergelijkbare 
gebruikte voertuigen die reeds in Malta zijn geregistreerd, is in strijd met artikel 90 van het 
EG-Verdrag.

De Commissie heeft Malta op 23 maart 2007 een aanmaningsbrief gestuurd. Gezien het 
onbevredigende antwoord van de Maltese autoriteiten is er op 4 april 2008 een met redenen 
omkleed advies naar Malta gestuurd (persbericht van de Commissie IP/08/511).

III. Conclusie

De Commissie wacht nu op antwoord van Malta naar aanleiding van het met redenen omkleed 
advies om te zien of deze lidstaat zijn wetgeving zal aanpassen of dat het nodig zal zijn deze 
zaak voor het Hof van Justitie te brengen.

4. Antwoord van de Commissie voor verzoekschrift 1028/2007, ontvangen op 
10 juni 2008.

Indiener maakt bezwaar tegen de registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die worden 
geïmporteerd in Malta en wijst erop dat de Maltese overheid een exorbitant bedrag oplegt 
voor een 24 jaar oude, geïmporteerde Honda Accord. Hij stelt dat de registratiebelasting die 
door de Maltese overheid wordt opgelegd voor geïmporteerde gebruikte auto's, een schending 
is van de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van goederen.

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat er op Europees niveau geen harmonisatie is op het 
gebied van registratiebelasting voor motorvoertuigen. Hoewel de Commissie voortdurend 
heeft getracht de aanhoudende vormen van belasting die het vrije verkeer van 
personenwagens in de interne markt belemmeren op te heffen, zijn de voorstellen van de 
Commissie op dit gebied vanwege onvoldoende ondersteuning door de lidstaten tot nu toe nog 
niet aangenomen. Dit betekent dat de lidstaten dergelijke belastingen kunnen opleggen en 
eenzijdig kunnen beslissen over de hoogte en berekening daarvan. Bovendien vereist de 
Europese wetgeving niet dat de belastbare waarde van het te registreren voertuig gebaseerd 
wordt op de in een andere lidstaat betaalde aankoopprijs.

                                               
1 Hoofdstuk 368 van de Maltese wet inzake motorvoertuigenbelasting, wet X van 1994 zoals gewijzigd.
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De lidstaten dienen zich echter te houden aan artikel 90 van het EG-Verdrag, dat een interne 
discriminerende belasting, zowel direct als indirect, op producten uit andere lidstaten die 
hoger is dan de belasting die direct of indirect op soortgelijke binnenlandse producten wordt 
geheven verbiedt.

Het Hof heeft in diverse uitspraken gesteld dat het hanteren van een belasting op 
tweedehandsvoertuigen uit een andere lidstaat in strijd is met het eerste lid van artikel 90 van 
het EG-Verdrag wanneer het bedrag van de belasting hoger is dan de restbelasting die is 
opgenomen in de waarde van soortgelijke gebruikte voertuigen die reeds binnen de 
landsgrenzen geregistreerd zijn. Het cruciale punt is derhalve niet de verhouding tussen het 
belastingbedrag en de aankoopprijs in een andere lidstaat – die niet ter zake doet, omdat deze 
niet van invloed is op de waarde van het voertuig in het land waar het voertuig geregistreerd 
wordt – maar het percentage van de waarde van een soortgelijk voertuig op de binnenlandse 
markt dat uit restbelasting bestaat.

In het geval van Malta is de Commissie zich ervan bewust dat de Maltese wetgeving op het 
gebied van motorvoertuigenbelasting in strijd is met de Europese wetgeving en heeft zij een 
inbreukprocedure ingeleid. Volgens de eerste bijlage van de Maltese wet op de 
motorvoertuigenbelasting1 dient er een minimumbedrag voor de meeste soorten gebruikte 
voertuigen te worden betaald. Dit betekent dat er alleen een minimumbelasting is op 
tweedehandsvoertuigen, terwijl er geen drempel aan minimumbelasting voor nieuwe 
voertuigen wordt gehanteerd. Zelfs als het bedrag van de belasting dat tijdens de technische 
controle wordt vastgesteld resulteert in een kleiner bedrag, is het hogere minimumbedrag 
verschuldigd. Deze situatie, die inhoudt dat de toegepaste registratiebelasting hoger is dan de 
restbelasting die is opgenomen in de waarde van soortgelijke voertuigen die reeds in Malta 
geregistreerd zijn, is in strijd met artikel 90 van het EG-Verdrag.

De Commissie heeft op 23 maart 2007 een aanmaningsbrief over deze kwestie aan Malta 
gericht, en gezien het onbevredigende antwoord van de Maltese overheid is er op 4 april 2008 
een met redenen omkleed advies aan Malta gericht (persbericht van de Commissie IP/08/511).

De Commissie is nu in afwachting van het antwoord van Malta op het met redenen omkleed 
advies teneinde te bezien of deze lidstaat haar wetgeving gaat wijzigen ofwel het nodig is 
deze zaak aan het Hof van Justitie voor te dragen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie voor verzoekschrift 958/2007, ontvangen 
op 20 maart 2009

In aanvulling op haar vorige mededeling over deze zaak wil de Commissie het Parlement 
informeren over de laatste ontwikkelingen.

Op 22 juli 2008 heeft de Commissie het antwoord van de Maltese autoriteiten ontvangen op 
het met redenen omkleed advies van 3 april 2008 in de inbreukprocedure IN/05/4534. Daarin 
wordt onder meer informatie verstrekt over plannen om voor januari 2009 de nieuwe wet 
inzake registratiebelasting voor motorvoertuigen in te voeren.

                                               
1 Hoofdstuk 368, wet op de motorvoertuigenbelasting, rectificatie van wet X van 1994.
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De Commissie heeft het wetsontwerp ontvangen, dat onderwerp van gesprek is geweest in 
meerdere bijeenkomsten die de Commissie heeft gehad met de Maltese autoriteiten.
Commissie heeft in deze bijeenkomsten enkele punten van zorg geuit.

Op 29 januari 2009 heeft de Commissie de laatste versie van de wet inzake 
registratiebelasting voor motorvoertuigen ontvangen, die op 10 december 2008 door een 
presidentiële proclamatie is vastgesteld. Deze versie wordt momenteel bestudeerd.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie voor verzoekschriften 958/2007, 1028/207 
en 206/2009, ontvangen op 7 juli 2009

In aanvulling op haar vorige mededeling over deze zaak, heeft de Commissie volgende 
bijkomende opmerkingen.

Op 11 maart 2009 hebben de diensten van de Commissie een brief naar de Maltese 
autoriteiten gestuurd om meer gedetailleerde informatie te vragen over de exacte 
berekeningsmethode van de registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die worden 
geïmporteerd in Malta, die is voorzien in de nieuwe regelgeving.

Op 15 mei 2009 deelden de Maltese autoriteiten de Commissie mee dat de nieuwe 
regelgeving inzake de registratiebelasting voor motorvoertuigen (de Motor Vehicle 
Registration Tax Act) eindelijk was aangenomen. Ze voegden eveneens een kopie van deze 
wet als bijlage bij hun brief.

Op 25 mei 2009 ontving de Commissie het antwoord van de Maltese autoriteiten op de brief 
van 11 maart 2009. In dit antwoord wordt de manier uitgelegd waarop de registratiewaarde 
van geïmporteerde gebruikte voertuigen wordt berekend.

De diensten van de Commissie bestuderen momenteel de definitieve versie van de Motor 
Vehicle Registration Tax Act en het antwoord van de Maltese autoriteiten op de 
administratieve brief van 11 maart 2009. Het lijkt erop dat de nieuwe regeling voor 
registratiebelasting, die is gebaseerd op objectieve criteria – CO2-uitstoot, lengte van het 
voertuig en deeltjes (voor dieselmotoren) – tot doel heeft de regelgeving in overeenstemming 
te brengen met de vereisten van de Commissie, die werden uiteengezet in het met redenen 
omkleed advies van 8 april 2008.

De Commissie volgt echter de verdere wijzigingen van de betreffende regelgeving, die in juli 
2009 zouden moeten worden aangenomen, en zal eveneens vragen om verduidelijking van 
bepaalde aspecten. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal de Commissie 
besluiten welke verdere maatregelen nodig zijn in deze procedure.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie voor verzoekschriften 958/2007, 1028/207 
en 206/2009, ontvangen op 22 januari 2010

In aanvulling op haar vorige mededeling over deze zaak heeft de Commissie op 25 augustus 
2009 een administratief schrijven verzonden aan de Maltese autoriteiten met het verzoek om 
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aanvullende, gedetailleerde informatie over de berekeningswijze van de registratiewaarde van 
motorvoertuigen, inclusief de criteria voor waardevermindering, om te kunnen beoordelen of 
deze in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht.

De Commissie heeft het antwoord op dit administratief schrijven ontvangen op 19 november 
2009. Volgens de verstrekte informatie zou de beoordeling van het systeem voor de 
registratiewaarde in het begin van januari 2010 gedeeltelijk worden gewijzigd om deze in 
overeenstemming te brengen met alle vereisten, inclusief de opmerkingen van de Commissie.

De Maltese autoriteiten hebben voorts aangekondigd dat de wijzigingen in de wet inzake de 
registratie van motorvoertuigen (Motor Vehicle Registration Act) voorlopig zullen worden 
ingevoerd door middel van de presidentiële proclamatie, en daarmee op 1 januari 2010 van 
kracht zullen worden.

Momenteel bestudeert de Commissie de nieuwste versie van de wijzigingen en de geplande 
veranderingen in het beoordelingssysteem van de registratiewaarde. De Commissie zal op 
basis van de uitkomst van deze analyse bepalen of verdere stappen in deze procedure nodig 
zijn.

8. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 958/2007, 
1028/2007 en 206/2009, ontvangen op 22 april 2010

Op 22 december 2009 hebben de diensten van de Commissie de Maltese autoriteiten een brief 
gestuurd met het verzoek om aanvullende informatie over de berekening van de 
registratiewaarde van de auto's.
Op 5 februari 2010 hebben de Maltese autoriteiten laten weten dat het nieuwe wetsvoorstel 
inzake de registratiebelasting voor bedrijfswagens op 1 januari 2010 van kracht is geworden 
volgend op de proclamatie van de president van Malta van 22 december 2009. Met deze wet 
wordt een nieuw stelsel van registratiebelasting op basis van de maximaal toegestane massa, 
de cilinderinhoud van de motor en de emissiewaarden (EURO 1-4 en hoger en EURO I-IV en 
hoger) in het leven geroepen. De wet wordt momenteel door het Maltese parlement herzien.
Op 22 februari 2010 hebben de Maltese autoriteiten als antwoord op de brief van de 
Commissie van 22 december 2009 de Commissie onder andere meegedeeld dat het nieuwe IT-
systeem voor de beoordeling van de registratiewaarde van personenauto's op 11 januari 2010 
in gebruik is genome.

Uit de door de Maltese autoriteiten verstrekte gegevens blijkt dat voor een correcte 
berekening van de afschrijving van de auto's een aantal factoren wordt meegerekend, 
waaronder de productiedatum, het soort brandstof, het model, de maand, het jaar van 
registratie en het aantal kilometers op de teller. Bovendien worden gegevens over de prijs van 
de auto's gebaseerd op informatie van lokale dealers, lokale internetdatabases en, als 
informatie over de Maltese markt ontbreekt, informatie over de Britse markt, aangezien er 
zekere overeenkomsten tussen die twee markten bestaan. Dit nieuwe systeem wordt 
momenteel door de Commissie onderzocht.
Daarnaast heeft de Commissie op 5 en op 30 maart 2010 aanvullende opmerkingen over het 
huidige wetsvoorstel voor bedrijfsvoertuigen aan de Maltese autoriteiten gezonden. Op dit 
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moment wacht zij op aanvullende informatie van de Maltese autoriteiten over voorgenomen 
wijzigingen in het wetsontwerp.

De Commissie zal op basis van de uitkomst van bovengenoemd onderzoek en de komende 
wijzigingen in de Maltese wetgeving inzake de registratiebelasting voor motorvoertuigen een 
besluit nemen over verdere stappen in de procedure.

9. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0958/2007, 
1028/2007 en 0206/2009, ontvangen op 8 oktober 2010

In aanvulling op haar vorige mededelingen heeft de Commissie de volgende nadere 
informatie voor het Parlement.

Na bestudering van de informatie die de Maltese autoriteiten hebben verstrekt in hun brief 
van 22 februari 2010 heeft de Commissie op 21 mei 2010 een verzoek om aanvullende uitleg 
over de exacte beoordelingsmethoden van de waardevermindering van personenwagens 
verstuurd.

Op 23 juni 2010 heeft de Commissie antwoord ontvangen op haar brief van 5 maart 2010. In 
dit antwoord presenteren de Maltese autoriteiten de nieuwe waardeverminderingstabel ten 
aanzien van bedrijfsauto's, alsmede hun beoordelingsmethode voor de waardevermindering 
van dit soort voertuigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en het 
kilometeraantal van de auto.

Op 8 juli 2010 hebben de Maltese autoriteiten antwoord gegeven op de brief van de 
Commissie van 21 mei 2010; in dit antwoord wordt de beoordelingsmethode van de 
waardevermindering van de personenauto's (met inbegrip van het kilometeraantal) 
uiteengezet.

Al zijn de Maltese autoriteiten ingegaan op de meeste opmerkingen van de Commissie, toch 
is het probleem van de waardevermindering van de nieuwe personenwagens in het IT-
systeem niet geheel opgelost. Daarom zal er nog nader contact worden opgenomen met de 
Maltese autoriteiten om dit probleem af te handelen.

Op 10 augustus 2010 hebben de diensten van de Commissie aanvullende informatie 
ontvangen over een Maltees marktonderzoek naar de stelsels van waardevermindering van 
bedrijfsauto's. Bij deze aanvullende gegevens ging het om bepaalde aspecten die tot nu toe 
nog niet aan de orde waren geweest.

De Commissie wacht bovendien nog altijd op de officiële gegevens over de goedkeuring van 
de wijzigingen in de Maltese wetgeving ter regulering van de registratiebelasting voor 
motorvoertuigen.

Ook is het de bedoeling van de Commissie opnieuw contact op te nemen met de Maltese 
autoriteiten om de resterende aspecten, zoals de registratiebelasting voor motorvoertuigen, 
helder te krijgen.

Naar aanleiding van de antwoorden op die vragen zal de Commissie een besluit nemen over 
de te nemen stappen binnen deze procedure.

10. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0958/2007, 



PE406.087v08-00 8/9 CM\890542NL.doc

NL

1028/2007 & 0206/2009 (REV III), ontvangen op 30 september 2011

De opmerkingen van de Commissie

Na bestudering van de informatie die de Maltese autoriteiten in hun vorige correspondentie 
hebben verstrekt, heeft de Commissie op 27 september 2010 onder meer om nadere uitleg 
verzocht over de exacte datum van inwerkingtreding van de wijziging in de wet inzake de 
registratie van motorvoertuigen, de stappen die zijn ondernomen om het IT-systeem te 
wijzigen teneinde overeenstemming te bereiken met de EU-wetgeving inzake personenauto's, 
en de waardevermindering van bedrijfsvoertuigen.

De Maltese autoriteiten hebben dit schrijven op 10 november 2010 beantwoord. Ze hebben de 
huidige wijzigingen in het IT-systeem met betrekking tot personenauto's toegelicht en 
aangegeven dat de wijzigingen in de wet inzake de registratie van motorvoertuigen 
betreffende de waardevermindering van bedrijfsvoertuigen, die de opmerkingen van de 
Commissie in aanmerking nemen, zijn besproken in het Maltese parlement.

Op 17 januari 2011 hebben de Maltese autoriteiten aan de Commissie gemeld dat de latere 
wijzigingen in de wet inzake de registratie van motorvoertuigen voorlopig van kracht zijn op 
basis van de presidentiële proclamatie van 25 oktober 2010.

Op 24 maart 2011 hebben de Maltese autoriteiten aan de Commissie gemeld dat de nieuwe 
wijzigingen in de wet inzake de registratie van motorvoertuigen op 22 maart 2011 definitief 
zijn aangenomen door het Maltese parlement.

Na bestudering van de huidige Maltese wetgeving inzake de registratiebelasting voor 
motorvoertuigen heeft de Commissie geconcludeerd dat deze nu in overeenstemming lijkt te 
zijn met de EU-wetgeving.

Op basis van bovenstaande informatie zal de Commissie besluiten of de inbreukprocedure zal 
worden stopgezet.

11. Aanvullend antwoord van de Commissie voor de verzoekschriften 0958/2007, 
1028/2007 & 0206/2009, ontvangen op 27 januari 2012

De inbreukprocedure tegen Malta inzake registratiebelasting op tweedehands auto's is 
gesloten op 27 oktober 2011, nadat de Maltese wetgeving in overeenstemming is gebracht 
met de EU-wetgeving. 

De wet inzake de registratie van motorvoertuigen (hoofdstuk 368) is diverse keren gewijzigd 
met inachtneming van de opmerkingen van de diensten van de Commissie. Zo zijn er 
wijzigingen aangebracht in de regelgeving betreffende registratiebelasting op uit andere 
lidstaten geïmporteerde auto's (inclusief de juiste waardevermindering van de auto's, 
opheffing van minimumregistratiebelasting, enz.). De wijzigingen hadden betrekking op 
personenauto's (amendement van kracht per 1 januari 2009) en bedrijfsvoertuigen 
(amendementen van kracht per 1 januari 2010 en 1 januari 2011).  Voor zover de Commissie 
bekend is, zijn deze regels niet met terugwerkende kracht toegepast. Er zijn echter wel een 
aantal overgangsmaatregelen getroffen.
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