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kansalainen, Maltaan tuotujen käytettyjen ajoneuvojen rekisteröintiverosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Maltaan tuotuihin käytettyihin ajoneuvoihin sovellettavaa 
rekisteröintiveroa ja kertoo, että Maltan viranomaiset yrittävät periä kohtuuttoman summan 
maahantuodusta 24-vuotiaasta Honda Accord -ajoneuvosta. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
Maltan viranomaisten tuotuihin käytettyihin ajoneuvoihin soveltama rekisteröintivero on 
ristiriidassa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n periaatteiden kanssa, ja pyytää 
Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

I. Vetoomus:

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Maltaan tuotuihin käytettyihin ajoneuvoihin sovellettavaa 
rekisteröintiveroa ja kertoo, että Maltan viranomaiset yrittävät periä kohtuuttoman summan 
maahantuodusta 24-vuotiaasta Honda Accord -ajoneuvosta. Hän väittää, että Maltan 
viranomaisten tuotuihin käytettyihin ajoneuvoihin soveltama rekisteröintivero on ristiriidassa 
tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n periaatteiden kanssa.
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II. Komission huomautukset vetoomukseen:

Ensiksi on syytä todeta, ettei moottoriajoneuvoja koskevia rekisteröintiveroja ole 
yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. Vaikka komissio on jatkuvasti pyrkinyt poistamaan 
jäljellä olevat veroesteet, jotka aiheuttavat vääristymiä henkilöajoneuvojen vapaaseen 
liikkuvuuteen sisämarkkinoilla, sen esityksiä ei tällä alalla ole toistaiseksi hyväksytty, koska 
jäsenvaltiot eivät ole riittävästi tukeneet niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot voivat 
määrätä tällaisia veroja ja päättää yksipuolisesti niiden tasosta ja laskentamenetelmistä.
Lisäksi yhteisön säännöstössä ei vaadita rekisteröitävän ajoneuvon verotusarvon perustamista
toisessa jäsenvaltiossa maksettuun ostohintaan.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin noudatettava EY 90 artiklaa, jossa kielletään määräämästä 
muiden jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia korkeampia välittömiä tai välillisiä sisäisiä 
maksuja, kuin ne välittömästi tai välillisesti määräävät samanlaisille kotimaisille tuotteille.
Yhteisöjen tuomioistuin on todennut useissa tuomioissa, että jäsenvaltion toisesta 
jäsenvaltiosta tuodulle ajoneuvolle määräämä vero on ristiriidassa perustamissopimuksen 90 
artiklan ensimmäisen kohdan kanssa, jos veron määrä ylittää kyseisessä valtiossa jo 
rekisteröityjen vastaavien käytettyjen ajoneuvojen arvoon sisältyvän jäännösveron. Näin ollen 
ratkaisevaa ei ole veron ja toisessa jäsenvaltiossa maksetun ostohinnan välinen suhde – joka 
on aineeton, sillä se ei vaikuta ajoneuvon arvoon rekisteröintivaltiossa – vaan jäännösverona 
näkyvä vastaavan ajoneuvon arvo kotimaisilla markkinoilla.

Maltan tapauksessa komissio tietää, että Maltan ajoneuvoveroa koskeva lainsäädäntö on 
yhteisön säännöstön vastainen, ja on käynnistänyt rikkomismenettelyn. Maltan 
moottoriajoneuvojen verotuksesta annetun säädöksen1 mukaan useimmista käytetyistä 
ajoneuvoista on maksettava vähimmäisvero. Tämä tarkoittaa sitä, että vähimmäisveroa 
sovelletaan vain käytettyihin ajoneuvoihin, kun taas uusille ajoneuvoille ei ole määrätty 
vähimmäisveroa. Vaikka ajoneuvon teknisessä tarkastuksessa määritetty vero osoittautuisi 
vähimmäisveroa pienemmäksi, korkeampi määrä on maksettava. Tämä tilanne, jossa 
sovellettava rekisteröintivero ylittää vastaavien Maltassa jo rekisteröityjen käytettyjen 
ajoneuvojen arvoon sisältyvän jäännösveron arvon, on ristiriidassa EY:n 
perustamissopimuksen 90 artiklan kanssa.

Komissio on osoittanut asiasta 23. maaliskuuta 2007 päivätyn virallisen ilmoituksen Maltalle 
ja koska Maltan viranomaisilta saatu vastaus ei tyydyttänyt komissiota, Maltalle osoitettiin 
perusteltu lausunto 4. huhtikuuta 2008 (komission lehdistötiedote IP/08/511).

III. Päätelmä

Komissio odottaa nyt Maltan vastausta perusteltuun lausuntoon nähdäkseen, muuttaako 
kyseinen jäsenvaltio lainsäädäntöään vai onko asia saatettava yhteisöjen tuomioistuimen 
ratkaistavaksi.

                                               
1 Motor Vehicle Tax Act, ACT X of 1994, sellaisena kuin se on muutettuna, luku 368.
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