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Ref.: Petiția nr. 0958/2007, adresată de Graham Unsworth, de cetățenie britanică, 
privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor uzate importate în Malta 

Petiția nr. 1028/2007, adresată de Nicholas Zelle, de cetățenie britanică, privind 
taxa de înmatriculare a autovehiculelor la mâna a doua importate în Malta

Petiția nr. 0206/2009, adresată de Robert Cassar, de cetățenie malteză, privind 
noile prevederi malteze cu privire la o taxă de înmatriculare a mașinilor uzate, din 
import

1. Rezumatul petiției nr. 0958/2007

Petiționarul obiectează cu privire la taxa de înmatriculare percepută pentru importul 
autoturismelor uzate în Malta. Acesta face referire la suma exorbitantă cerută de autoritățile 
malteze pentru importul unui Saab 9 000 CSE, vechi de 11 ani, pe care, drept urmare, a trebuit 
să îl lase în Regatul Unit. Petiționarul consideră că taxa de înmatriculare impusă de 
autoritățile malteze pentru importul autoturismelor uzate contravine principiilor UE privind 
libertatea de circulație a mărfurilor și solicită Parlamentului European să intervină. 

Rezumatul petiției nr. 1028/2007

Petiționarul obiectează împotriva taxei de înmatriculare a autovehiculelor la mâna a doua 
importate în Malta, indicând faptul că autoritățile malteze încearcă să obțină o sumă 
exorbitantă de bani pentru o Honda Accord importată având o vechime de 24 de ani. Acesta 
susține că taxa de înmatriculare impusă de autoritățile malteze autovehiculelor la mâna a doua 
importate reprezintă o încălcare a dispozițiilor UE privind libera circulație a mărfurilor și 
solicită, în consecință, intervenția Parlamentului European. 

Rezumatul petiției nr. 0206/2009
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Petiționarul face referire la noile prevederi malteze referitoare la o taxă de înmatriculare a 
mașinilor uzate, din import și subliniază faptul că taxa de înmatriculare care se percepe pentru 
importarea mașinilor uzate în Malta nu este corectă. Întrucât petiționarul consideră că 
respectivele taxe de înmatriculare contravin principiilor Uniunii Europene privind libera 
circulație a mărfurilor, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0958/2007 declarată admisibilă la 22 februarie 2008; petiția nr. 1028/2007 declarată 
admisibilă la 7 martie 2008; petiția nr. 0206/2009 - declarată admisibilă la 3 iunie 2009. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei privind petiția nr. 958/2007, primit la 5 mai 2008

I. Petiția

Petiționarul obiectează cu privire la taxa de înmatriculare, în special taxa minimă de 
înmatriculare, aplicată la importul mașinilor uzate în Malta. Petiționarul menționează suma 
exorbitantă solicitată de autoritățile din Malta pentru înmatricularea unui Saab 9000 CSE, 
vechi de 11 ani, pe care a fost nevoit, din acest motiv, să îl lase în Marea Britanie atunci când 
s-a mutat în Malta, în 2004. Petiționarul consideră că taxa de înmatriculare impusă de 
autoritățile din Malta pentru importul autoturismelor uzate contravine principiului UE privind 
libertatea de circulație a mărfurilor.

II. Aprecieri juridice

În primul rând, trebuie menționat faptul că nu există o armonizare la nivelul Uniunii Europene 
în domeniul taxelor de înmatriculare a vehiculelor cu motor. Deși Comisia a încercat cu 
consecvență să îndepărteze obstacolele fiscale care distorsionează libera circulație a 
vehiculelor de pasageri pe piața internă, propunerile Comisiei în acest domeniu nu au fost 
adoptate până în prezent, din cauza sprijinului insuficient din partea statelor membre. Acest 
lucru înseamnă că statele membre pot să impună astfel de taxe și să decidă în mod unilateral 
nivelul și modul de calcul al acestora. Mai mult, legislația comunitară nu prevede calcularea 
valorii taxabile a vehiculului care urmează să fie înmatriculat pe baza prețului de cumpărare 
plătit în alt stat membru. 
Totuși, statele membre trebuie să respecte articolul 90 din Tratatul CE, care interzice taxarea 
internă discriminatorie, directă sau indirectă, a produselor altor state membre, în exces față de 
taxarea directă sau indirectă a produselor interne similare.

În mai multe hotărâri, Curtea a susținut că aplicarea de către un stat membru a unei taxe 
pentru vehiculele la mâna a doua dintr-un alt stat membru este contrară primului paragraf al 
articolului 90 din tratat dacă valoarea taxei depășește taxa reziduală încorporată în valoarea 
vehiculelor folosite similare deja înregistrate pe teritoriul național. Astfel, elementul crucial 
nu este relația dintre valoarea taxei și prețul de cumpărare dintr-un alt stat membru - care nu 
este important, deoarece nu afectează valoarea vehiculului în țara în care va fi înmatriculat - ci 
procentul din valoarea unui vehicul similar de pe piața internă care corespunde taxei 
reziduale.
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În cazul Maltei, Comisia este conștientă de faptul că legislația fiscală privind autoturismele 
încalcă legislația comunitară și a inițiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. 
Prima anexă a legii malteze privind impozitarea autovehiculelor1prevede plata unei sume 
minime pentru majoritatea categoriilor de vehicule uzate. Aceasta înseamnă că există o taxă 
minimă numai pe vehiculele la mâna a doua, în vreme ce în cazul vehiculelor noi nu este 
impus niciun prag minim. Chiar dacă valoarea taxei determinată în urma inspecției tehnice 
este mai mică, suma datorată este egală cu minimumul prevăzut. Această situație, care implică 
o taxă de înmatriculare care depășește taxa reziduală inclusă în valoarea vehiculelor similare 
deja înmatriculate în Malta, este contrară articolului 90 din tratatul CE.

Comisia a adresat Maltei, la 23 martie 2007, o scrisoare de punere în întârziere cu privire la 
această chestiune și, dat fiind răspunsul nesatisfăcător al autorităților malteze, un aviz motivat 
a fost transmis Maltei la 4 aprilie 2008 (comunicatul de presă al Comisiei IP/08/511). 

III. Concluzii

Comisia așteaptă în prezent răspunsul Maltei la avizul motivat pentru a vedea dacă statul 
membru își va modifica legislația sau dacă va fi necesar să înainteze cazul Curții de Justiție. 

4. Răspunsul Comisiei privind petiția nr. 1028/2007, primit la 10 iunie 2008

Petiționarul obiectează împotriva taxei de înmatriculare a autovehiculelor la mâna a doua 
importate în Malta, indicând faptul că autoritățile malteze încearcă să obțină o sumă 
exorbitantă de bani pentru o Honda Accord importată având o vechime de 24 de ani.. Acesta 
susține că taxa de înmatriculare impusă de autoritățile malteze autovehiculelor la mâna a doua 
importate reprezintă o încălcare a principiilor UE privind libera circulație a mărfurilor. 

În primul rând, trebuie menționat faptul că nu există o armonizare la nivelul Uniunii Europene 
în domeniul taxelor de înmatriculare a vehiculelor cu motor. Deși Comisia a încercat cu 
consecvență să îndepărteze obstacolele fiscale care distorsionează libera circulație a 
vehiculelor de pasageri pe piața internă, propunerile Comisiei în acest domeniu nu au fost 
adoptate până în prezent, din cauza sprijinului insuficient din partea statelor membre. Acest 
lucru înseamnă că statele membre pot să impună astfel de taxe și să decidă în mod unilateral 
nivelul și modul de calcul al acestora. Mai mult, legislația comunitară nu prevede calcularea 
valorii taxabile a vehiculului care urmează să fie înmatriculat pe baza prețului de cumpărare 
plătit în alt stat membru. 
Totuși, statele membre trebuie să respecte articolul 90 din Tratatul CE, care interzice taxarea 
internă discriminatorie, directă sau indirectă, a produselor altor state membre, în exces față de 
taxarea directă sau indirectă a produselor interne similare.

În mai multe hotărâri, Curtea a susținut că aplicarea de către un stat membru a unei taxe 
pentru vehiculele la mâna a doua dintr-un alt stat membru este contrară primului paragraf al 
articolului 90 din tratat dacă valoarea taxei depășește taxa reziduală încorporată în valoarea 
vehiculelor folosite similare deja înregistrate pe teritoriul național. Astfel, elementul crucial 
nu este relația dintre valoarea taxei și prețul de cumpărare dintr-un alt stat membru - care nu 
este important, deoarece nu afectează valoarea vehiculului în țara în care va fi înmatriculat - ci 
                                               
1 Capitolul 368, Motor Vehicle Tax Act, legea X din 1994, astfel cum a fost modificată.
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procentul din valoarea unui vehicul similar de pe piața internă care corespunde taxei 
reziduale.

În cazul Maltei, Comisia este conștientă de faptul că legislația fiscală privind autoturismele 
încalcă legislația comunitară și a inițiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. 
Prima anexă a legii malteze privind impozitarea autovehiculelor1prevede plata unei sume 
minime pentru majoritatea categoriilor de vehicule uzate. Aceasta înseamnă că există o taxă 
minimă numai pe vehiculele la mâna a doua, în vreme ce în cazul vehiculelor noi nu este 
impus niciun prag minim. Chiar dacă valoarea taxei determinată în urma inspecției tehnice 
este mai mică, suma datorată este egală cu minimumul prevăzut. Această situație, care implică 
o taxă de înmatriculare care depășește taxa reziduală inclusă în valoarea vehiculelor similare 
deja înmatriculate în Malta, este contrară articolului 90 din tratatul CE.

Comisia a adresat Maltei, la 23 martie 2007, o scrisoare de punere în întârziere cu privire la 
această chestiune și, dat fiind răspunsul nesatisfăcător al autorităților malteze, un aviz motivat 
a fost transmis Maltei la 4 aprilie 2008 (comunicatul de presă al Comisiei IP/08/511). 

Comisia așteaptă în prezent răspunsul Maltei la avizul motivat pentru a vedea dacă statul 
membru își va modifica legislația sau dacă va fi necesar să înainteze cazul Curții de Justiție. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiția nr. 0958/2007, primit la 
20 martie 2009

În urma comunicării sale anterioare pe această temă, Comisia dorește să informeze 
Parlamentul în privința ultimelor evoluții. 

La 22 iulie 2008, Comisia a primit răspunsul autorităților malteze la avizul motivat din 3 
aprilie 2008 în cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar IN/05/4534, care 
oferă, printre altele, informații cu privire la planurile de a introduce, până în ianuarie 2009, 
noua legislație privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor. 

Comisia a primit proiectul de lege, care făcuse obiectul mai multor reuniuni cu autoritățile 
malteze. Cu ocazia acestor reuniuni, Comisia a exprimat unele preocupări.

La 29 ianuarie 2009, Comisia a primit ultima versiune a legislației privind taxa de 
înmatriculare a autovehiculelor care a fost adoptată la 10 decembrie 2008 prin proclamație 
prezidențială și care este, în prezent, în curs de examinare.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 0958/2007, 1028/2007 
și 0206/2009, primit la 7 iulie 2009

În completarea comunicărilor sale anterioare cu privire la această chestiune, Comisia face 
următoarele comentarii suplimentare.

La 11 martie 2009, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare autorităților malteze prin care 
                                               
1 Capitolul 368, Motor Vehicle Tax Act, legea X din 1994, astfel cum a fost modificată.
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solicitau informații suplimentare detaliate privind metoda exactă de calcul al taxei de 
înmatriculare a autovehiculelor uzate importate în Malta, care este prevăzută în noua 
legislație.

La 15 mai 2009, autoritățile malteze au informat Comisia cu privire la adoptarea finală a noii 
legislații referitoare la taxa de înmatriculare a autovehiculelor („Motor Vehicle Registration 
Tax Act”). Acestea au anexat și o copie a legii respective. 

La 25 mai 2009, Comisia a primit răspunsul autorităților malteze la scrisoarea din 
11 martie 2009, în care acestea explică modul de calcul al valorii la înmatriculare a 
autovehiculelor uzate importate. 

În prezent, serviciile Comisiei examinează versiunea finală a legii în cauză și răspunsul 
autorităților malteze la scrisoarea administrativă din 11 martie 2009. Se pare că noul sistem de 
calcul al taxei de înmatriculare, care se bazează pe criterii obiective: emisiile de CO2, 
lungimea autovehiculului și pulberile în suspensie (în cazul motoarelor diesel), vizează 
îndeplinirea solicitărilor Comisiei, exprimate în avizul motivat din 8 aprilie 2008. 

Totuși, serviciile Comisiei vor urmări celelalte modificări aduse legislației din domeniu, care 
sunt prevăzute să fie adoptate în iulie 2009 și vor solicita, de asemenea, clarificări ale 
anumitor aspecte. În funcție de rezultatele acestor investigații, Comisia va decide cu privire la 
acțiunile viitoare în cadrul procedurii.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 0958/2007, 1028/2007 
și 0206/2009, primit la 22 ianuarie 2010

Pe lângă comunicările sale anterioare cu privire la această chestiune, Comisia a trimis 
autorităților malteze, la 25 august 2009, o scrisoare administrativă prin care solicita informații 
suplimentare detaliate privind metoda de calcul al valorii la înmatriculare a autovehiculelor, 
inclusiv criteriile de depreciere a acestei valori, pentru a evalua dacă aceasta este conformă cu 
dreptul comunitar.

Comisia a primit răspunsul la această scrisoare administrativă la 19 noiembrie 2009. Potrivit 
informațiilor furnizate, sistemul de evaluare a valorii la înmatriculare urma să fie modificat 
parțial până la începutul lunii ianuarie 2010, în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor, inclusiv 
a observațiilor Comisiei.

Autoritățile malteze au anunțat, de asemenea, că modificările aduse legislației referitoare la 
înmatricularea autovehiculelor („Motor Vehicle Vehicles Registration Act”) vor fi adoptate în 
mod provizoriu prin intermediul declarației prezidențiale și vor intra în vigoare la 
1 ianuarie 2010.

În prezent, Comisia examinează ultima versiune a amendamentelor și modificările prevăzute 
pentru sistemul de evaluare a valorii la înmatriculare. În funcție de rezultatele analizei sale, 
Comisia va decide cu privire la acțiunile viitoare din cadrul procedurii.
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8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 0958/2007, 1028/2007 
și 0206/2009, primit la 22 aprilie 2010

La 22 decembrie 2009, serviciile Comisiei au transmis o scrisoare autorităților malteze prin 
care au solicitat informații suplimentare privind calcularea valorii la înmatriculare a 
autovehiculelor.

La 5 februarie 2010, autoritățile malteze au informat că noua lege privind taxa de 
înmatriculare impusă autovehiculelor utilitare a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010, prin 
declarația președintelui Maltei din 22 decembrie 2009, care a introdus un nou sistem privind 
taxele de înmatriculare, bazat pe sarcina maximă autorizată, capacitatea cilindrică a motorului 
și standardele de emisie (EURO 1-4 și peste și EURO I-IV și peste). Acesta este în prezent în 
curs de revizuire în Parlamentul maltez.

La 22 februarie 2010, autoritățile malteze au răspuns la scrisoarea Comisiei din 
22 decembrie 2009, informând-o între altele că noul sistem IT de evaluare a valorii la 
înmatriculare a autoturismelor a început să funcționeze la 11 ianuarie 2010.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile malteze, pentru a se evalua corect deprecierea 
valorii autovehiculelor, sunt luați în considerare mai mulți factori, cum ar fi: data de 
fabricație, tipul de carburant, modelul, luna, anul înmatriculării, precum și kilometrajul 
autovehiculelor. În plus, datele referitoare la prețurile autovehiculelor se bazează pe 
informațiile furnizate de comercianții locali, bazele de date online locale și, în cazul în care 
nu există informații privind piața malteză, pe informațiile privind piața britanică, întrucât se 
pare că există anumite similitudini între cele două piețe. Acest nou sistem este în prezent 
supus unei examinări de către Comisie.

Mai mult, în datele de 5 și 30 martie 2010, Comisia a trimis autorităților malteze observații 
suplimentare referitoare la actuala lege privind autovehiculele utilitare. Momentan, se 
așteaptă din partea autorităților malteze noi informații privind modificările planificate a fi 
aduse la legea respectivă.

Comisia va decide asupra viitoarelor acțiuni în ceea ce privește această procedură, în funcție 
de rezultatele examinării menționate anterior și de modificările anunțate privind legislația 
malteză care reglementează taxa de înmatriculare a autovehiculelor.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 0958/2007, 1028/2007 
și 0206/2009, primit la 8 octombrie 2010

În urma răspunsurilor sale anterioare, Comisia ar dori să transmită Parlamentului următoarele 
informații.

La 21 mai 2010, după ce a examinat informațiile furnizate de autoritățile malteze în scrisoarea 
lor din 22 februarie 2010, Comisia a solicitat explicații suplimentare privind metodele exacte 
de evaluare a deprecierii valorii autoturismelor.

La 23 iunie 2010, Comisia a primit răspunsul la scrisoarea din 5 martie 2010, în care 
autoritățile malteze prezintă noul tabel privind deprecierea automobilelor comerciale, precum 
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și metodologia evaluării deprecierii acestora. Această metodologie ia în calcul vârsta mașinii 
și kilometrajul.

La 8 iulie 2010, autoritățile malteze au răspuns la scrisoarea Comisiei din 21 mai 2010 
explicând metodologia de evaluare a deprecierii valorii autoturismelor (care ține cont și de 
kilometraj).

Cu toate acestea, deși autoritățile malteze au abordat majoritatea observațiilor Comisiei, 
problema deprecierii autoturismelor noi în sistemul IT încă nu a fost soluționată. Astfel, în 
vederea soluționării acestei probleme, sunt prevăzute noi contacte cu autoritățile malteze.

La 10 august 2010, serviciile Comisiei au primit informații suplimentare privind cercetarea 
de piață efectuată de Malta privind măsura deprecierii vehiculelor comerciale. Aceste date 
suplimentare privesc anumite aspecte care nu fuseseră abordate până acum.

Mai mult decât atât, Comisia așteaptă în continuare informații oficiale referitoare la adoptarea 
amendamentelor la legislația malteză care reglementează taxa de înmatriculare a 
autovehiculelor.

Comisia are, de asemenea, intenția de a contacta din nou autoritățile malteze pentru a 
clarifica aspectele rămase în ceea ce privește taxa de înmatriculare a autovehiculelor.

În funcție de rezultatele analizei sale, Comisia va decide cu privire la acțiunile viitoare din 
cadrul procedurii.

10. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 0958/2007, 1028/2007 
și 0206/2009 (REV. VII), primit la 30 septembrie 2011

Observațiile Comisiei

La 27 septembrie 2010, după ce a examinat informațiile furnizate de autoritățile malteze în 
corespondența anterioară, Comisia a solicitat, printre altele, explicații suplimentare cu privire 
la data exactă a intrării în vigoare a modificării aduse legii referitoare la autovehicule, la 
demersurile întreprinse pentru a modifica sistemul TI în scopul de a-l aduce în conformitate 
cu legislația UE în ceea ce privește autoturismele, precum și cu privire la deprecierea 
vehiculelor comerciale.

Autoritățile malteze au răspuns la această scrisoare la 10 noiembrie 2010. Acestea au explicat 
modificările actuale aduse sistemului IT cu privire la autoturisme și au informat că 
modificările legate de deprecierea vehiculelor comerciale aduse la legii referitoare la 
autovehicule, care iau în considerare observațiile Comisiei, au făcut obiectul unei dezbateri în 
cadrul Parlamentului maltez. 

La 17 ianuarie 2011, autoritățile malteze au informat Comisia că la 1 ianuarie 2011 
modificările ulterioare la legea referitoare la înregistrarea și înmatricularea autovehiculelor au 
intrat provizoriu în vigoare după Proclamația prezidențială din 25 octombrie 2010.

La 24 martie 2011, autoritățile malteze au informat Comisia că la 22 martie 2011 Parlamentul 
maltez a adoptat forma finală a noii legi de modificare a legii referitoare la înregistrarea și 
înmatricularea autovehiculelor. 
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După examinarea legislației malteze în vigoare privind taxa de înmatriculare a vehiculelor cu 
motor, Comisia a ajuns la concluzia că aceasta respectă în prezent legislația europeană. 

Prin urmare, pe baza informațiilor de mai sus, Comisia va decide dacă va închide procedura 
privind încălcarea dreptului comunitar.

11. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 0958/2007, 1028/2007 
și 0206/2009 (REV. VIII), primit la 27 ianuarie 2012

Procedura de încălcare a dreptului european împotriva Maltei privind taxa de înmatriculare 
pentru mașinile second-hand a fost închisă la 27 octombrie 2011, deoarece legislația malteză a 
fost adusă în conformitate cu legislația UE. 

Legea referitoare la înregistrarea și înmatricularea autovehiculelor (CAP 368) a fost 
modificată de mai multe ori, ca urmare a observațiilor serviciilor Comisiei, modificând, 
ulterior, printre altele, normele referitoare la taxa de înmatriculare pentru autovehiculele aduse 
din alte state membre (inclusiv deprecierea corectă a valorii autovehiculelor, eliminarea taxei 
minime de înmatriculare etc.). Modificările au vizat autoturismele (modificare intrată în 
vigoare la 1 ianuarie 2009) și autovehiculele utilitare (modificările sunt în vigoare de la 
1 ianuarie 2010 și 1 ianuarie 2011). Potrivit cunoștințelor Comisiei, acestea nu s-au aplicat 
retroactiv; cu toate acestea, au existat anumite norme tranzitorii.


