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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Maltaan tuotavista käytetyistä autoista perittävästä 
rekisteröintiverosta. Hän viittaa siihen kohtuuttomaan summaan, jota Maltan viranomaiset 
vaativat yksitoista vuotta vanhan Saab 9000 CSE:n maahantuonnista ja jonka vuoksi hän jätti 
auton Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Maltan 
viranomaisten maahantuoduista käytetyistä autoista perimä rekisteröintivero rikkoo EU:n 
periaatetta tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, ja kehottaa Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä kantelee Maltaan tuotavista käytetyistä autoista perittävästä 
rekisteröintiverosta, erityisesti rekisteröinnistä perittävästä vähimmäisverosta. Hän viittaa 
kohtuuttomaan rahamäärään, jota Maltan viranomaiset vaativat yksitoista vuotta vanhan 
Saab 9000 CSE:n rekisteröinnistä ja jonka takia hän jätti auton Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan muuttaessaan Maltaan vuonna 2004. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
rekisteröintiverolla, jonka Maltan viranomaiset perivät Maltaan tuoduista autoista, rikotaan 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia EU:n periaatteita.
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II. Lainsäädäntöön liittyvät huomiot

Aluksi on huomautettava, että moottoriajoneuvoista perittävää rekisteröintiveroa ei ole 
yhdenmukaistettu Euroopan unionin tasolla. Vaikka komissio on jatkuvasti yrittänyt poistaa 
veroesteitä, jotka vääristävät henkilöautojen vapaata liikkumista sisämarkkinoilla, asiaa 
koskevia komission ehdotuksia ei ole hyväksytty jäsenvaltioiden tuen puutteen takia. Tämä 
tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat asettaa tällaisia veroja ja päättää yksipuolisesti niiden 
tasosta ja laskutavasta. Yhteisön lainsäädännössä ei myöskään vaadita, että rekisteröitävän 
ajoneuvon verotusarvon on perustuttava toisessa jäsenvaltiossa maksettuun hankinta-arvoon. 

Jäsenvaltioiden on kuitenkin noudatettava EY:n perustamissopimuksen 90 artiklaa, jonka 
mukaan jäsenvaltiot eivät saa määrätä muiden jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia
korkeampia välittömiä tai välillisiä sisäisiä maksuja kuin ne välittömästi tai välillisesti 
määräävät samanlaisille kotimaisille tuotteille.

Tuomioistuin on useissa tuomioissa katsonut, että on EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan 
ensimmäisen kohdan vastaista, että jäsenvaltio kantaa toisesta jäsenvaltiosta tuoduista 
ajoneuvoista veron, mikäli veron määrä on suurempi kuin tässä jäsenvaltiossa jo 
rekisteröityjen samanlaisten käytettyjen ajoneuvojen arvoon sisältyvä verosta jäljellä oleva 
määrä. Näin ollen ratkaisevana tekijänä ei ole toisessa jäsenvaltioissa määritellyn veron ja 
hankinta-arvon välinen suhde – jolla ei ole merkitystä, koska se ei vaikuta ajoneuvon arvoon 
siinä jäsenvaltioissa, jossa ajoneuvo rekisteröidään – vaan se, kuinka suuri osuus samanlaisen 
kotimaisen ajoneuvon arvosta koostuu verosta jäljellä olevasta määrästä.

Maltan osalta voidaan todeta, että komissio on tietoinen siitä, että Maltan autoverotusta 
koskeva lainsäädäntö on yhteisön lainsäädännön vastainen. Komissio onkin käynnistänyt
asiasta rikkomismenettelyn. Moottoriajoneuvojen verotusta koskevan Maltan säädöksen1

ensimmäisen luettelo-osan mukaan useimmista käytettyjen ajoneuvojen luokista on 
maksettava vähimmäismäärä. Tämä tarkoittaa, että vähimmäisverosta on säädetty ainoastaan 
käytettyjen ajoneuvojen osalta, kun taas uusien ajoneuvojen osalta ei ole säädetty 
vähimmäismäärästä. Vaikka teknisen tarkastuksen perusteella määritelty vero olisikin 
pienempi, ajoneuvosta on maksettava korkeampi vähimmäismäärä. On vastoin EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklaa, että perityn veron määrä on suurempi kuin Maltassa jo 
rekisteröityjen samanlaisten käytettyjen ajoneuvojen arvoon sisältyvästä verosta jäljellä oleva 
määrä.

Komissio lähetti Maltalle 23. maaliskuuta 2007 virallisen huomautuksen tästä asiasta. Koska 
Maltan viranomaiset antoivat huomautukseen epätyydyttävän vastauksen, niille lähetettiin 
4. huhtikuuta 2008 perusteltu lausunto (komission lehdistötiedote IP/08/511). 

III. Johtopäätös

Komissio odottaa Maltan viranomaisten vastausta perusteltuun lausuntoon. Vastauksen 
perusteella arvioidaan, aikooko kyseinen jäsenvaltio muuttaa lainsäädäntöään vai onko 
tarpeen viedä asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

                                               
1 Luku 368, moottoriajoneuvojen verotusta koskeva laki, vuonna 1994 annettu säädös X sellaisena kuin se on 

muutettuna.
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