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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1028/2007, внесена от Nicholas Zelle, с британско гражданство, 
относно регистрационната такса за употребявани автомобили, внасяни 
в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу регистрационната такса, налагана на
употребяваните автомобили, внасяни в Малта, като посочва, че малтийските органи се 
готвят да обложат с огромен данък внесена 24-годишна Honda Accord. Той твърди, че 
регистрационната такса, наложена от малтийските органи върху употребявани 
автомобили, е нарушение на принципите на ЕС относно свободното движение на стоки, 
и поради това моли Европейския парламент да предприеме действия. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

І. Петицията

Вносителят на петицията възразява срещу регистрационната такса, налагана на 
употребяваните автомобили, внасяни в Малта, като посочва, че малтийските органи се 
готвят да обложат с огромен данък внесена 24-годишна Honda Accord. Той твърди, че 
регистрационната такса, наложена от малтийските органи върху употребявани 
автомобили, е нарушение на принципите на ЕС относно свободното движение на стоки. 

ІІ. Коментари на Комисията относно петицията
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На първо място трябва да се отбележи, че няма хармонизация на равнище на 
Европейския съюз в областта на регистрационните такси за моторни превозни средства. 
Независимо че Комисията полага постоянни усилия за премахване на съществуващите 
данъчни пречки, причиняващи нарушения на свободното движение на пътнически 
превозни средства в рамките на вътрешния пазар, засега предложенията на Комисията 
по въпроса не са били приемани поради недостатъчната подкрепа на държавите-членки. 
Това означава, че държавите-членки могат да налагат такива такси и да взимат 
едностранно решения относно техния размер и начините им на изчисляване. Освен това 
правото на Общността не поставя изискване данъчната стойност на превозното 
средство, което ще бъде регистрирано, да бъде основана на покупната цена, заплатена в 
друга държава-членка. 
Държавите-членки обаче следва да спазват член 90 от Договора за ЕО, който забранява 
вътрешни дискриминационни данъци, налагани пряко или косвено върху стоките на 
други държави-членки, които надвишават наложените пряко или косвено данъци върху 
подобни местни стоки.
В редица свои решения Съдът приема, че начисляването от държава-членка на такса 
върху моторни превозни средства втора употреба от друга държава-членка противоречи 
на параграф първи от член 90 на Договора за ЕО, когато размерът на таксата надвишава 
остатъчния данък, включен в стойността на подобни превозни средства втора употреба, 
които вече са регистрирани на територията на страната. Така критичната точка не е във 
връзката между размера на таксата и цената на придобиване в друга държава-членка –
която е несъществена в случая, тъй като не засяга стойността на превозното средство в 
държавата, в която то ще бъде регистрирано – а процентът от стойността на подобно 
превозно средство на вътрешния пазар, който изразява остатъчния данък.

В случая с Малта Комисията си дава сметка за факта, че малтийското законодателство в 
областта на таксите върху автомобилите нарушава правото на Общността и е 
образувала процедури за нарушение. Съгласно първото приложение към малтийския 
закон за таксите върху моторните превозни средства1 следва да се заплаща минимална 
сума за повечето категории превозни средства втора употреба. Това означава, че има 
минимален размер на таксата само за превозни средства втора ръка, докато за нови 
превозни средства няма наложен минимален праг. Дори и ако размерът на данъка, 
определен в техническата инспекция, възлиза на по-малка сума, ще бъде дължим по-
високият минимален размер. Тази ситуация, вследствие на която приложената 
регистрационна такса ще надхвърли остатъчния данък, включен в стойността на 
подобни превозни средства втора употреба, които вече са регистрирани в Малта, 
противоречи на член 90 от Договора за ЕО.

Комисията изпрати официално уведомление до Малта по този въпрос на 23 март 2007 г. 
и като взе предвид незадоволителния отговор на малтийските органи, на 4 април 2008 г. 
до Малта бе изпратено мотивирано становище (прес-съобщение на Комисията 
IP/08/511). 

III. Заключение

                                               
1 Глава 368, малтийски закон за таксите върху моторните превозни средства от 1994 г. с изменения.
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Понастоящем Комисията очаква отговор от страна на Малта на мотивираното 
становище, за да види дали държавата-членка ще промени своето законодателство или 
ще бъде необходимо случаят да бъде отнесен до Съда на Европейските общности. 
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