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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift958/2007, ingediend door Graham Unsworth (Britse 
nationaliteit), over registratierechten voor tweedehands auto’s die in Malta 
worden ingevoerd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de registratierechten die bij de invoer van tweedehands auto’s in 
Malta worden geheven. Hij verwijst naar de exorbitante som die door de Maltese autoriteiten 
geëist werd voor het invoeren van een elf jaar oude Saab 9000 CSE, die hij dan ook achterliet 
in het Verenigd Koninkrijk. Indiener is van mening dat de door de Maltese autoriteiten op 
ingevoerde tweedehands auto’s geheven registratierechten in strijd zijn met de EU-beginselen 
inzake het vrije verkeer van goederen en verzoekt het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

I. Het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de registratiebelasting, en dan met name de 
minimumregistratiebelasting, die wordt geheven bij het invoeren van gebruikte auto's naar 
Malta. Hij verwijst naar de exorbitante som die door de Maltese autoriteiten geëist werd voor 
het invoeren van een elf jaar oude Saab 9000 CSE, die hij dan ook achterliet in het Verenigd 
Koninkrijk toen hij in 2004 naar Malta verhuisde. Indiener is van mening dat de door de 
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Maltese autoriteiten op ingevoerde gebruikte auto’s geheven registratiebelasting in strijd is 
met de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van goederen.

II. Juridische overwegingen

Ten eerste moet er worden aangetekend dat er op Europees niveau geen harmonisatie bestaat 
als het gaat om registratiebelastingen op motorvoertuigen. Hoewel de Commissie voortdurend 
heeft geprobeerd de hardnekkige obstakels op belastinggebied weg te nemen die het vrije 
verkeer van personenauto's binnen de interne markt verstoren, zijn de voorstellen van de 
Commissie op dit gebied tot dusverre niet aangenomen omdat er vanuit de lidstaten 
onvoldoende steun voor was. Dit houdt in dat lidstaten dergelijke belastingen kunnen heffen 
en unilateraal mogen beslissen hoe hoog deze belastingen zijn en hoe ze worden berekend. 
Bovendien is het op grond van de communautaire wetgeving niet verplicht dat de belastbare 
waarde van het te registreren voertuig wordt gebaseerd op de aankoopprijs die in een andere 
lidstaat is betaald. 

De lidstaten moeten echter wel artikel 90 van het EU-Verdrag in acht nemen. Hierin staat dat 
lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse discriminerende belastingen 
mogen heffen dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten 
worden geheven.

In verschillende uitspraken heeft het Hof gesteld dat als lidstaten belasting heffen op 
tweedehands voertuigen uit andere lidstaten dit een schending is van het eerste lid van artikel 
90 van het EU-Verdrag als de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting die nog rust 
op de waarde van vergelijkbare gebruikte voertuigen die reeds op het nationale grondgebied 
zijn geregistreerd. Het cruciale punt is derhalve niet het verband tussen de verschuldigde 
belasting en het aankoopbedrag in een andere lidstaat (dit is niet van belang omdat dit geen 
invloed heeft op de waarde van het voertuig in de staat waar dit wordt geregistreerd), maar het 
percentage van de waarde van een vergelijkbaar voertuig in de binnenlandse markt ten 
opzichte van de restbelasting.

In het geval van Malta is de Commissie ervan op de hoogte dat de Maltese 
motorvoertuigenbelasting in strijd is met het Gemeenschapsrecht en zijn er inbreukprocedures
gestart. Op grond van het eerste deel van de Maltese wet inzake motorvoertuigenbelasting1

moet er voor de meeste categorieën gebruikte voertuigen een minimumbedrag worden 
betaald. Dit betekent dat er alleen een minimumbelasting wordt geheven op tweedehands 
voertuigen terwijl er geen minimumdrempel is vastgesteld voor nieuwe voertuigen. Zelfs als 
de verschuldigde belasting die is vastgesteld tijdens de technische keuring lager uitvalt, is nog 
steeds het hogere minimum verschuldigd. Deze situatie, die inhoudt dat de geheven 
registratiebelasting hoger is dan de belasting die nog rust op de waarde van vergelijkbare 
gebruikte voertuigen die reeds in Malta zijn geregistreerd, is in strijd met artikel 90 van het 
EG-Verdrag.

De Commissie heeft Malta op 23 maart 2007 een aanmaningsbrief gestuurd. Gezien het 
onbevredigende antwoord van de Maltese autoriteiten is er op 4 april 2008 een met redenen 
omkleed advies naar Malta gestuurd (persbericht van de Commissie IP/08/511). 

                                               
1 Hoofdstuk 368 van de Maltese wet inzake motorvoertuigenbelasting, wet X van 1994 zoals gewijzigd.
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III. Conclusie

De Commissie wacht nu op antwoord van Malta naar aanleiding van het met redenen omkleed 
advies om te zien of deze lidstaat zijn wetgeving zal aanpassen of dat het nodig zal zijn deze 
zaak voor het Hof van Justitie te brengen. 
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