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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0958/2007, внесена от Graham Unsworth (с британско 
гражданство), относно таксата за регистрация на употребявани 
автомобили, които се внасят в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от таксата за регистрация, налагана при вноса на 
употребявани автомобили в Малта. Той се позовава на баснословната сума, изисквана 
от малтийските власти, за вноса на 11-годишен Saab 9000 CSE, който той впоследствие 
оставил в Обединеното кралство. Вносителят на петицията смята, че таксата за 
регистрация, налагана от малтийските власти върху внасяните употребявани 
автомобили, противоречи на принципите на ЕС за свобода на движението на стоки и 
призовава Европейския парламент да се намеси. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

І. Петицията

Вносителят на петицията се оплаква от данъка за регистрация, по-специално 
минималния данък за регистрация, налаган при вноса на употребявани автомобили в 
Малта. Той се позовава на баснословната сума, изисквана от малтийските власти, за 
регистрацията на 11-годишен Saab 9000 CSE, който той впоследствие оставил в 
Обединеното кралство, след като се пренесъл в Малта през 2004 г. Вносителят на 
петицията счита, че данъка за регистрация, налаган от малтийските власти върху 
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внасяните в Малта употребявани автомобили, противоречи на принципите на ЕС за 
свобода на движението на стоки.

II. Правни съображения

Първо трябва да се отбележи, че няма хармонизация на равнището на Европейския 
съюз в областта на данъците за регистрация на моторни превозни средства. Макар че 
Комисията последователно се опитва да отстрани продължаващите данъчни бариери, 
които нарушават свободното движение на пътнически превозни средства в рамките на
вътрешния пазар, досега предложенията на Комисията в тази област не са приети 
поради недостатъчна подкрепа от страна на държавите-членки. Това означава, че 
държавите-членки могат да налагат такива данъци и едностранно да определят техните 
равнища и методи на изчисляване. В допълнение, правото на Общността не изисква 
облагаемата стойност на превозното средство, което се регистрира, да се основава на 
покупната цена, платена в друга държава-членка. 

Въпреки това, държавите-членки трябва да спазват член 90 от Договора за ЕО, който 
забранява вътрешно дискриминационно облагане с данъци, пряко или косвено, на 
продуктите на други държави-членки свръх наложените пряко или косвено върху
подобни местни продукти.

В няколко решения Съдът постанови, че налагането на данък от страна на държава-
членка за употребявани превозни средства от друга държава-членка е в противоречие с 
първия параграф на член 90 от Договора в случаите, в които размера на данъка
надвишава остатъчния данък, включен в стойността на подобни употребявани превозни 
средства, вече регистрирани на територията на държавата. Следователно от значение е 
не съотношението между размера на данъка и покупната цена в друга държава-членка –
която не е от значение, тъй като не оказва въздействие върху стойността на превозното 
средство в държавата, в която ще бъде регистрирано – а процента на стойността на 
подобно превозно средство на националния пазар, който представлява остатъчен данък.

В случая с Малта, Комисията е осведомена за факта, че малтийското данъчно 
законодателство по отношение на автомобилите е в нарушение на правото на 
Общността и е предприела процедура по установяване на нарушение. В съответствие с 
първата таблица на малтийския данъчен закон за моторните превозни средства1, за 
повечето категории употребявани превозни средства се плаща минимална сума . Това 
означава, че съществува минимален данък само за употребявани превозни средства, а 
на новите превозни средства не се налага минимален праг. Дори и ако размерът на 
данъка, определен след техническия преглед, доведе до по-малка сума, пак се изисква 
по-високия минимум. Тази ситуация, която означава, че прилагания данък за 
регистрация ще превиши остатъчния данък, включен в стойността на подобни превозни 
средства, които вече са регистрирани в Малта, е в противоречие с член 90 от Договора 
за ЕО.

На 23 март 2007 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Малта по 
този въпрос и с оглед на незадоволителния отговор на малтийските органи на 4 април 
2008 г .  на Малта беше пратено мотивирано становище (съобщение за медиите от 
                                               
1 Глава 368, данъчен закон за моторните превозни средства, ЗАКОН X от 1994 г., изменен.
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Комисията IP/08/511). 

III. Заключение

Понастоящем Комисията очаква отговора на Малта на мотивираното становище, за да 
види дали държавата-членка ще измени своето законодателство или дали ще бъде 
необходимо случаят да бъде отнесен пред Съда. 
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