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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0958/2007, adresată de Graham Unsworth, de naţionalitate 
britanică, privind taxa de înmatriculare a autoturismelor de mâna a doua 
importate în Malta

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează cu privire la taxa de înmatriculare percepută pentru importul 
autoturismelor uzate în Malta. Acesta face referire la suma exorbitantă cerută de autorităţile 
malteze pentru importul unui Saab 9000 CSE, vechi de 11 ani, pe care, drept urmare, a trebuit 
să îl lase în Marea Britanie. Petiţionarul consideră că taxa de înmatriculare impusă de 
autorităţile malteze pentru importul autoturismelor uzate contravine principiilor europene care 
stipulează libertatea de circulaţie a bunurilor, şi solicită Parlamentului European să intervină. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

I. Petiţia

Petiţionarul obiectează cu privire la taxa de înmatriculare, în special taxa minimă de 
înmatriculare, aplicată la importul maşinilor uzate în Malta. Petiţionarul menţionează suma 
exorbitantă solicitată de autorităţile din Malta pentru înmatricularea unui Saab 9000 CSE, 
vechi de 11 ani, pe care a fost nevoit, din acest motiv, să îl lase în Marea Britanie atunci când 
s-a mutat în Malta, în 2004. Petiţionarul consideră că taxa de înmatriculare impusă de 
autorităţile din Malta pentru importul autoturismelor uzate contravine principiului UE privind 
libertatea de circulaţie a bunurilor.
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II. Observaţii juridice

Mai întâi, este de menţionat că nu există o armonizare la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul taxelor de înmatriculare pentru autovehicule uzate. Deşi Comisia a încercat cu 
consecvenţă să îndepărteze obstacolele fiscale care distorsionează libera circulaţie a 
vehiculelor de pasageri pe Piaţa Internă, propunerile Comisiei în acest domeniu nu au fost 
adoptate până în prezent, datorită sprijinului insuficient din partea statelor membre. Aceasta 
înseamnă că statele membre pot să impună astfel de taxe şi să decidă în mod unilateral privind 
nivelul şi modul de calcul al acestora. Mai mult, legislaţia comunitară nu prevede calcularea 
valorii taxabile a vehiculului care urmează să fie înmatriculat pe baza preţului de cumpărare 
plătit în alt stat membru. 
Totuşi, statele membre trebuie să respecte Articolul 90 CE, care interzice taxarea internă 
discriminatorie, directă sau indirectă, a produselor altor state membre în plus faţă de taxarea 
directă sau indirectă a produselor interne similare.

Câteva sentinţe ale Curţii au susţinut că aplicarea de către un stat membru a unei taxe pentru 
vehiculele de mâna a doua dintr-un alt stat membru este contrară paragrafului 1 din Articolul 
90 al Tratatului atunci când valoarea taxei depăşeşte taxa reziduală încorporată în valoarea 
vehiculelor similare de mâna a doua înregistrate deja pe teritoriul naţional. Astfel, elementul 
crucial nu este relaţia dintre valoarea taxei şi preţul de cumpărare din alt stat membru - care 
nu este important, deoarece nu afectează valoarea vehiculului în ţara în care va fi înmatriculat 
- ci procentul din valoarea unui vehicul similar de pe piaţa internă, care constă în taxa 
reziduală.

În cazul Maltei, Comisia este conştientă de faptul că legislaţia fiscală privind autoturismele 
încalcă legislaţia comunitară şi a iniţiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. 
Prima Schemă a Legii malteze privind impozitarea autovehiculelor1 prevede plata unei sume 
minime pentru majoritatea categoriilor de vehicule uzate. Aceasta înseamnă că există o taxă 
minimă numai pe vehiculele de mâna a doua, în vreme ce în cazul vehiculelor noi nu este 
impus niciun prag minim. Chiar dacă valoarea taxei determinată în urma inspecţiei tehnice 
este mai mică, suma datorată este egală cu minimumul prevăzut. Această situaţie, care duce la 
o taxă de înmatriculare care depăşeşte taxa reziduală inclusă în valoarea vehiculelor similare 
deja înmatriculate în Malta, este contrară Articolului 90 al Tratatului CE.

Comisia a înaintat, la 23 martie 2007, o adresă formală Maltei privind această chestiune şi, dat 
fiind răspunsul nesatisfăcător al autorităţilor malteze, a înaintat Maltei un aviz motivat la 4 
aprilie 2008 (comunicatul de presă al Comisiei IP/08/511). 

III. Concluzie

Comisia aşteaptă răspunsul Maltei la avizul motivat transmis pentru a vedea dacă statul 
membru îşi va modifica legislaţia sau dacă va fi necesară aducerea cazului în faţa Curţii de 
Justiţie. 

                                               
1 Capitolul 368, Legea privind impozitarea autovehiculelor, ACT X din 1994, cu modificările ulterioare.
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