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Aihe:

Vetoomus nro 299/2005, Oisin Jones-Dillon, Irlannin kansalainen, Maltan lähtöverosta

Vetoomus nro 415/2005, Anna Ignacak Mifsud, Maltan kansalainen, Maltan 
lähtöverosta

Vetoomus nro 419/2005, Robert G. Coenen, Alankomaiden kansalainen, Maltan 
lähtöverosta

Vetoomus nro 533/2005, Matthew Buttigieg, Maltan kansalainen, Maltan korkean 
lähtöveron aiheuttamista vapaan liikkuvuuden esteistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomus nro 261/2005
Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa lähteviltä matkustajilta perittävän Maltan 
lentokenttäveron, jolla syrjitään eri lentoja. Vetoomuksessa todetaan, että tapa, jolla veroa 
peritään (kansainvälisten ja kotimaisten lentojen erilainen kohtelu), on vastoin EU:n 
lainsäädännön vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Vetoomus nro 415/2005
Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Maltan matkustajilta perimä lähtövero on syrjivä ja rikkoo 
EU:n kansalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen.  Hän toteaa, että veroa peritään vain 
lennoilta tai laivoilta, jotka lähtevät Maltasta, kun taas kansalaiset, jotka ostavat 
menopaluulipun toisesta EU:n jäsenvaltiosta Maltaan, tai ne, jotka eivät maksa lipuistaan 
(muut kuin kaupalliset lennot), eivät joudu maksamaan kyseistä veroa. 
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Vetoomus nro 419/2005
Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Maltan matkustajilta perimä lähtövero on syrjivä ja rikkoo 
EU:n kansalaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen.  Hän toteaa, että veroa peritään vain 
lennoilta tai laivoilta, jotka lähtevät Maltasta, kun taas kansalaiset, jotka ostavat 
menopaluulipun toisesta EU:n jäsenvaltiosta Maltaan, tai ne, jotka eivät maksa lipuistaan 
(muut kuin kaupalliset lennot), eivät joudu maksamaan kyseistä veroa.

Vetoomus nro 533/2005
Vetoomuksen esittäjä on pettynyt siihen, että Maltan liittyminen EU:hun ei ole tuonut 
muutosta Maltasta lähtevien matkustajien korkeisiin lentokustannuksiin. Hän katsoo, että 
hallituksen suhteettoman suuri vero kansalliselta lentoyhtiöltä Air Maltalta rajoittaa 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Kaiken lisäksi Air Maltalla on monopoliasema. 
Kustannussyistä opiskelijoiden on ollut erittäin vaikeaa osallistua esimerkiksi Euroopan 
komission muissa EU:n jäsenvaltioissa järjestämiin tapahtumiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 299/2005 otettiin käsiteltäväksi 16. elokuuta 2005.
Vetoomus nro 415/2005 otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2005.
Vetoomus nro 419/2005 otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2005.
Vetoomus nro 533/2005 otettiin käsiteltäväksi 7. lokakuuta 2005.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. heinäkuuta 2006

Edellä mainitut vetoomukset koskevat Maltan kansainvälisellä lentoasemalla perittävän 
lähtöveron rakennetta. Komissio on vastaanottanut useita vastaavia valituksia.
Lähtöveroa peritään ainoastaan matkustajilta, jotka aloittavat Maltasta matkan Maltan 
ulkopuolella sijaitsevaan kohteeseen. Vetoomuksen esittäjät väittävät, että Maltan asukkaiden 
on maksettava epäoikeudenmukainen osa lähtöverosta ja siksi heitä syrjitään. Vetoomuksissa 
esitetään myös huoli, että lähtövero rajoittaa liikkumisvapautta ja johtaa epäreiluun kilpailuun 
muiden liikennemuotojen kanssa. Yksi vetoomuksen esittäjistä kysyy, onko Maltan pieneltä 
Gozon lentokentältä lähtevät matkustajat vapautettu lähtöverosta vai ei. 

Komissio tutkii parhaillaan, onko veron rakenne siihen sovellettavan yhteisön lainsäädännön 
mukainen. Tässä vaiheessa komissio pyrkii määrittelemään, mitkä matkustajaluokat on 
vapautettu verosta ja on pyytänyt Maltan pysyvästä edustustosta lisätietoja. Komissio tutkii 
parhaillaan näitä vastauksia.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

Edellä mainitut vetoomukset koskevat Maltan kansainvälisellä lentoasemalla perittävän 
lähtöveron rakennetta. Komissio on vastaanottanut useita vastaavia valituksia.

Lähtöveroa peritään ainoastaan matkustajilta, jotka aloittavat Maltasta matkan Maltan 
ulkopuolella sijaitsevaan kohteeseen. Vetoomuksen esittäjät väittävät, että Maltan asukkaiden 
on maksettava epäoikeudenmukainen osa lähtöverosta ja siksi heitä syrjitään. Vetoomuksissa 
esitetään myös huoli, että lähtövero rajoittaa liikkumisvapautta ja johtaa epäreiluun kilpailuun 
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muiden liikennemuotojen kanssa. Yksi vetoomuksen esittäjistä kysyy, onko Maltan pieneltä 
Gozon lentokentältä lähtevät matkustajat vapautettu lähtöverosta vai ei. 

Komissio päättelee, että lähtövero on vastoin yhteisön lainsäädäntöä kahdesta syystä. 
Ensinnäkin lähtöveroa peritään vain kansainvälisiltä lennoilta mutta ei kotimaan lennoilta. 
Kotimaan ja ulkomaan lentojen erottaminen rikkoo yhteisön lentoliikenteen harjoittajien 
pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 19921 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2408/92 3 artiklaa. Toiseksi lähtövero vaikeuttaa palvelujen tarjontaa 
Maltasta verrattuna muihin paikkoihin yhteisössä, koska veroa peritään vain Maltasta 
lähteviltä matkoilta. Komissio katsoo, että tämä on vastoin Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 49 artiklaa.

Komissio lähetti 4. heinäkuuta 2006 virallisen huomautuksen Maltalle, ja siinä todetaan, että 
lähtövero ei ole yhteisön lainsäädännön mukainen. Malta vastasi huomautukseen 28. okakuuta 
2006. Komissio kuitenkin päätteli, että Maltan huomautukset eivät käsitelleet esiin nostettuja 
kysymyksiä, ja siksi komissio lähetti 15. joulukuuta 2006 perustellun lausunnon. Komissio sai 
Maltan vastauksen 30. maaliskuuta 2007 päivätyssä kirjeessä. Analysoituaan kyseisen 
vastauksen komissio päätti 27. kesäkuuta 2007 antaa asian Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

                                               
1 EYVL L 240, 24.8.1992.


