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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0958/2007, ingiven av Graham Unsworth (brittisk 
medborgare), om registreringsavgifter för begagnade bilar som importeras 
till Malta

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på den registreringsavgift som tas ut på import av begagnade bilar till 
Malta. Han hänvisar till det hutlösa belopp som de maltesiska myndigheterna begärde för 
import av en elva år gammal Saab 9 000 CSE, som han därför lämnade kvar i 
Förenade kungariket. Framställaren anser att den registreringsavgift som de maltesiska 
myndigheterna infört på importerade begagnade bilar strider mot EU:s principer om fri 
rörlighet för varor och uppmanar Europaparlamentet att vidta åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2008.

I. Framställningen

Framställaren klagar på den registreringsskatt, särskilt den minimiskatt, som tas ut när 
begagnade bilar förs in i Malta. Han hänvisar till det hutlösa belopp som de maltesiska 
myndigheterna begärde för att registrera en elva år gammal Saab 9 000 CSE, som han därför 
lämnade kvar i Förenade kungariket när han flyttade till Malta 2004. Framställaren anser att 
den registreringsskatt som de maltesiska myndigheterna infört på begagnade bilar som förs in 
i Malta strider mot EU:s principer om fri rörlighet för varor.
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II. Rättsliga aspekter

För det första bör det observeras att registreringsskatter på motorfordon är ett område som 
inte har harmoniserats på EU-nivå. Trots att kommissionen metodiskt har försökt att 
undanröja de återstående skattehinder som snedvrider den fria rörligheten av personfordon på 
den inre marknaden har kommissionens förslag på området hittills inte antagits på grund av 
otillräckligt stöd från medlemsstaterna. Det innebär att medlemsstaterna får införa sådana 
skatter och ensidigt besluta om hur höga dessa ska vara och hur de ska beräknas. Vidare krävs 
det inte enligt gemenskapslagstiftningen att det skattepliktiga värde av det fordon som ska 
registreras baseras på den köpeskilling som erlagts i en annan medlemsstat.

Medlemsstaterna måste dock iaktta artikel 90 i EG-fördraget, enligt vilken det är förbjudet att, 
direkt eller indirekt, lägga interna diskriminerande skatter eller avgifter på varor från andra 
medlemsstater, som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på 
liknande inhemska varor.

Domstolen har i flera domstolsbeslut slagit fast att uppbörden i en medlemsstat av en skatt på 
begagnade bilar med ursprung i en annan medlemsstat strider mot artikel 90 första stycket i 
fördraget när skattens belopp överstiger beloppet av den återstående skatten som inkorporerats 
i värdet av liknande, begagnade bilar som redan registrerats i landet. Den springande punkten 
är inte förhållandet mellan skattens belopp och köpeskillingen i en annan medlemsstat – vilket
är oväsentligt eftersom det inte påverkar fordonets värde i den stat där den ska registreras –
utan den procentuella andelen av värdet av ett liknande fordon på den inhemska marknaden 
som består av återstående skatt.

När det gäller Malta är kommissionen medveten om att den maltesiska lagstiftningen om 
fordonsskatt strider mot gemenskapslagstiftningen och har inlett ett överträdelseförfarande.
Enligt det första tillägget till den maltesiska lagen om skatt på motorfordon1 ska ett 
minimibelopp betalas för de flesta typer av begagnade fordon. Det innebär att det bara finns 
en minimiskatt på begagnade fordon och inte på nya fordon. Även om det skattebelopp som 
fastställs vid den tekniska besiktningen leder till ett lägre belopp ska det högre 
minimibeloppet betalas. Den här situationen, som innebär att den registreringsskatt som 
tillämpas överstiger beloppet av den återstående skatten som inkorporerats i värdet av 
liknande fordon som redan registrerats på Malta, strider mot artikel 90 i EG-fördraget.

Kommissionen skickade en formell underrättelse till Malta i frågan den 23 mars 2007 och mot 
bakgrund av de maltesiska myndigheternas otillfredsställande svar skickades ett motiverat 
yttrande till Malta den 4 april 2008 (kommissionens pressmeddelande IP/08/511).

III. Slutsatser

Kommissionen inväntar nu Maltas svar på det motiverade yttrandet för att se om 
medlemsstaten kommer att ändra sin lagstiftning eller om det kommer att bli nödvändigt att 
väcka talan vid domstolen.

                                               
1 Kapitel 368, lagen om skatt på motorfordon, lag X från 1994 i dess senaste lydelse.
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