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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0958/2007, którą złożył Graham Unsworth (Wielka Brytania), w 
sprawie opłat rejestracyjnych nakładanych na używane samochody 
przywożone na Maltę

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się opłatom rejestracyjnym nakładanym na używane 
samochody przywożone na Maltę. Informuje o wygórowanej kwocie, jakiej domagały się 
władze maltańskie za przywóz 11-letniego samochodu Saab 9000 CSE, co zmusiło go do 
pozostawienia auta w Wielkiej Brytanii. Składający petycję uważa, że opłata rejestracyjna 
nakładana przez Maltę na przywożone samochody używane jest sprzeczna z unijnymi 
zasadami swobody przepływu towarów, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o interwencję. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję informuje o opłatach rejestracyjnych, a w szczególności o minimalnej 
opłacie rejestracyjnej nakładanej na samochody przywożone na Maltę. Odnosi się on do
wygórowanej kwoty, jakiej władze maltańskie domagały się w związku z przywozem 11-
letniego Saaba 9000 CSE. Składający petycję zmuszony był zostawić auto w Wielkiej 
Brytanii, kiedy przeprowadzał się na Maltę w 2004 r. Składający petycję uważa, że opłata 
rejestracyjna nakładana przez władze maltańskie na używane samochody przywożone na
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Maltę stoi w sprzeczności z unijną zasadą swobodnego przepływu towarów.

II. Uwagi prawne

Przede wszystkim należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie doszło do 
harmonizacji w dziedzinie opłat rejestracyjnych za pojazdy silnikowe. Chociaż Komisja
konsekwentnie próbowała wyeliminować uporczywie utrzymywane przeszkody podatkowe 
powodujące zniekształcenie swobodnego przepływu samochodów osobowych na rynku
wewnętrznym, jak dotąd jej propozycje w tym zakresie nie były przyjmowane ze względu na 
niewystarczające poparcie ze strony państw członkowskich. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać takie podatki i jednostronnie decydować o ich wysokości
i metodach obliczania. Ponadto prawo wspólnotowe nie wymaga, by wartość rejestrowanego 
pojazdu będąca podstawą opodatkowania stanowiła cena zapłacona przy zakupie w innym 
państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać art. 90 traktatu WE, który zabrania 
wewnętrznej dyskryminacji podatkowej produktów i nakładania bezpośrednio lub pośrednio 
podatków wyższych od tych, które nakłada się na podobne produkty krajowe.

W kilku wyrokach Trybunał orzekł, że nakładanie przez państwo członkowskie podatku na 
samochody używane pochodzące z innego państwa członkowskiego jest sprzeczne z art. 90
ust. 1 Traktatu, jeżeli kwota podatku przekracza część podatku uwzględnioną w wartości 
podobnego samochodu używanego zarejestrowanego już na terytorium krajowym. A zatem 
kluczową kwestią nie jest związek między kwotą podatku i ceną zapłaconą w innym państwie 
członkowskim – co jest bez znaczenia, gdyż nie wpływa na wartość pojazdu w kraju, 
w którym został on już zarejestrowany – ale procent wartości podobnego pojazdu na rynku 
krajowym, który stanowi część podatku.

W przypadku Malty Komisja zdaje sobie sprawę, iż maltańskie ustawodawstwo w dziedzinie 
podatków od pojazdów narusza prawo wspólnotowe. Wszczęła ona postępowanie w sprawie 
naruszenia. Zgodnie z pierwszym harmonogramem maltańskiej Ustawy o podatku od 
pojazdów silnikowych1, należy wnosić minimalną opłatę w przypadku większości kategorii 
pojazdów używanych. Oznacza to, że minimalna opłata ma zastosowanie tylko wobec 
używanych samochodów, podczas gdy najniższego progu nie ustalono w odniesieniu do 
nowych pojazdów. Nawet jeżeli kwota podatku ustalona w wyniku badań technicznych jest 
niższa, trzeba uiścić wyższą opłatę minimalną. Sytuacja, w której opłata rejestracyjna 
przekracza część podatku zawartą w cenie podobnych pojazdów już zarejestrowanych na
Malcie, jest sprzeczna z art. 90 traktatu WE.

W dniu 23 marca 2007 r. Komisja wystosowała do Malty wezwanie do usunięcia uchybienia 
w przedmiotowej sprawie. Ze względu na niesatysfakcjonującą odpowiedź władz 
maltańskich, w dniu 4 kwietnia 2008 r. przesłano Malcie uzasadnioną opinię (komunikat 
prasowy Komisji IP/08/511). 

III. Wnioski

Komisja oczekuje obecnie na odpowiedź Malty na uzasadnioną opinię, aby sprawdzić, czy 
                                               
1 Rozdział 368, Ustawa o podatku od pojazdów silnikowych, zmieniona ustawa X z 1994 r.
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państwo członkowskie zmieni swoje ustawodawstwo, czy też konieczne będzie wniesienie 
sprawy przed Trybunał Sprawiedliwości. 


	723232pl.doc

