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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0958/2007 af Graham Unsworth, britisk statsborger, om registreringsafgift 
på brugte biler, der importeres til Malta

1. Sammendrag

Andrageren påklager den registreringsafgift, der skal betales ved import af brugte biler til 
Malta. Andrageren henviser til det eksorbitante beløb, de maltesiske myndigheder ville 
opkræve for import af en 11 år gammel SAAB 9000 CSE, som han derfor efterlod i Det 
Forenede Kongerige. Da andragen mener, at de registreringsafgifter, de maltesiske 
myndigheder pålægger importerede brugte biler, er i modstrid med EU's principper om fri 
bevægelighed for varer, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

"I. Andragendet

Andrageren påklager den registreringsafgift, herunder navnlig den minimumsafgift, der skal 
betales ved import af brugte biler til Malta. Andrageren henviser til det eksorbitante beløb, de 
maltesiske myndigheder ville opkræve for import af en 11 år gammel SAAB 9000 CSE, som 
han derfor efterlod i Det Forenede Kongerige, da han flyttede til Malta i 2004. Andragen 
mener, at de registreringsafgifter, de maltesiske myndigheder pålægger importerede brugte 
biler, er i modstrid med EU's principper om fri bevægelighed for varer.

II. Juridiske bemærkninger
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"Det skal først og fremmest påpeges, at motorregistreringsafgifter ikke er harmoniseret på 
EU-niveau. Selv om Kommissionen konsekvent har forsøgt at fjerne de tilbageværende 
skattemæssige hindringer, der fordrejer den frie bevægelighed for personbiler i det indre 
marked, er Kommissionens forslag på dette område indtil videre ikke blevet vedtaget på 
grund af utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne. Dette betyder, at medlemsstaterne kan 
pålægge sådanne afgifter og unilateralt fastlægge afgifternes størrelse og beregningsmetoder. I 
henhold til fællesskabslovgivningen er det desuden ikke et krav, at beskatningsgrundlaget for 
det køretøj, der skal indregistreres, er baseret på den erlagte købspris i en anden medlemsstat.

Medlemsstaterne skal imidlertid overholde EF-traktatens artikel 90 om forbud mod pålægning 
af diskriminerende interne direkte eller indirekte afgifter på varer fra andre medlemsstater, 
som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske 
varer.

Domstolen har i en række afgørelser fastslået, at en medlemsstats opkrævning af en afgift på 
brugte motorkøretøjer fra en anden medlemsstat er i modstrid med traktatens artikel 90, stk.1, 
når afgiftens størrelse overstiger residualværdien af afgiften på tilsvarende brugte 
motorkøretøjer, der allerede er indregistreret på det nationale område. Det afgørende er 
således ikke forholdet mellem afgiftsbeløbet og salgsprisen i en anden medlemsstat - hvilket 
er uvæsentligt, eftersom det ikke indvirker på køretøjets værdi i den medlemsstat, hvor det 
skal registreres - men hvor høj en procentdel af værdien af et tilsvarende motorkøretøj på det 
nationale marked residualværdien udgør. 

I Maltas tilfælde er Kommissionen bekendt med, at den maltesiske lovgivning om 
motorregistreringsafgifter er i strid med fællesskabsretten, og Kommissionen har indledt en 
overtrædelsesprocedure. I henhold til bilag 1 i den maltesiske lov om vægtafgift for 
motorkøretøjer1 opkræves der et minimumsbeløb for de fleste kategorier af brugte biler. Der 
opkræves således kun en minimumsafgift for brugte biler, hvorimod der ikke opkræves en 
sådan minimumsafgift for nye biler. Selv om det beløb, der fastsættes i forbindelse med det 
tekniske syn, er mindre, vil den højere minimumsafgift blive opkrævet. Denne situation, der 
indebærer, at den opkrævede registreringsafgift overstiger residualværdien af afgiften på
tilsvarende motorkøretøjer, der allerede er indregistreret på Malta, er i modstrid med EF-
traktatens artikel 90.

Kommissionen sendte i denne forbindelse en åbningsskrivelse til Malta den 23. marts 2007, 
og på baggrund af de maltesiske myndigheders utilfredsstillende svar sendte Kommissionen 
en begrundet udtalelse til Malta den 4. april 2008 (Kommissionens pressemeddelelse 
IP/08/511).

III. Konklusion

Kommissionen afventer nu Maltas svar på den begrundede udtalelse for at fastslå, om 
medlemsstaten vil ændre sin lovgivning, eller om det vil blive nødvendigt at indbringe sagen 
for Domstolen."

                                               
1 Kapitel 368, lov om vægtafgift for motorkøretøjer, lov X af 1994 som ændret.
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