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Betreft: Verzoekschrift 1028/2007, ingediend door Nicholas Zelle (Britse 
nationaliteit), over registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die in 
Malta zijn geïmporteerd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die worden 
geïmporteerd in Malta en wijst er op dat de Maltese overheid een exorbitant bedrag oplegt 
voor een 24 jaar oude, geïmporteerde Honda Accord. Hij stelt dat de registratiebelasting die 
door de Maltese overheid wordt opgelegd voor geïmporteerde gebruikte auto’s, een schending 
is van de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van goederen en vraagt het Europees 
Parlement hier iets aan te doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de registratiebelasting voor gebruikte voertuigen die worden 
geïmporteerd in Malta en wijst er op dat de Maltese overheid een exorbitant bedrag oplegt 
voor een 24 jaar oude, geïmporteerde Honda Accord. Hij stelt dat de registratiebelasting die 
door de Maltese overheid wordt opgelegd voor geïmporteerde gebruikte auto’s, een schending 
is van de EU-beginselen inzake het vrije verkeer van goederen.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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Ten eerste dient opgemerkt te worden dat er op Europees niveau geen harmonisatie is op het 
gebied van registratiebelasting voor motorvoertuigen. Hoewel de Commissie voortdurend 
heeft getracht de aanhoudende vormen van belasting die het vrije verkeer van 
personenwagens in de interne markt belemmeren op te heffen, zijn de voorstellen van de 
Commissie op dit gebied vanwege onvoldoende ondersteuning door de lidstaten tot nu toe nog 
niet aangenomen. Dit betekent dat de lidstaten dergelijke belastingen kunnen opleggen en 
eenzijdig kunnen beslissen over de hoogte en berekening daarvan. Bovendien vereist de 
Europese wetgeving niet dat de belastbare waarde van het te registreren voertuig gebaseerd 
wordt op de in een andere lidstaat betaalde aankoopprijs.
De lidstaten dienen zich echter te houden aan artikel 90 van het EG-Verdrag, dat een interne 
discriminerende belasting, zowel direct als indirect, op producten uit andere lidstaten die 
hoger is dan de belasting die direct of indirect op soortgelijke binnenlandse producten wordt 
geheven verbiedt.
Het Hof heeft in diverse uitspraken gesteld dat het hanteren van een belasting op 
tweedehandsvoertuigen uit een andere lidstaat in strijd is met het eerste lid van artikel 90 van 
het EG-Verdrag wanneer het bedrag van de belasting hoger is dan de restbelasting die is 
opgenomen in de waarde van soortgelijke gebruikte voertuigen die reeds binnen de 
landsgrenzen geregistreerd zijn. Het cruciale punt is derhalve niet de verhouding tussen het 
belastingbedrag en de aankoopprijs in een andere lidstaat – die niet ter zake doet, omdat deze 
niet van invloed is op de waarde van het voertuig in het land waar het voertuig geregistreerd 
wordt – maar het percentage van de waarde van een soortgelijk voertuig op de binnenlandse 
markt dat uit restbelasting bestaat.

In het geval van Malta is de Commissie zich ervan bewust dat de Maltese wetgeving op het 
gebied van motorvoertuigenbelasting in strijd is met de Europese wetgeving en heeft zij een 
inbreukprocedure ingeleid. Volgens de eerste bijlage van de Maltese wet op de 
motorvoertuigenbelasting1 dient er een minimumbedrag voor de meeste soorten gebruikte 
voertuigen te worden betaald. Dit betekent dat er alleen een minimumbelasting is op 
tweedehandsvoertuigen, terwijl er geen drempel aan minimumbelasting voor nieuwe 
voertuigen wordt gehanteerd. Zelfs als het bedrag van de belasting dat tijdens de technische 
controle wordt vastgesteld resulteert in een kleiner bedrag, is het hogere minimumbedrag 
verschuldigd. Deze situatie, die inhoudt dat de toegepaste registratiebelasting hoger is dan de 
restbelasting die is opgenomen in de waarde van soortgelijke voertuigen die reeds in Malta 
geregistreerd zijn, is in strijd met artikel 90 van het EG-Verdrag.

De Commissie heeft op 23 maart 2007 een aanmaningsbrief over deze kwestie aan Malta 
gericht, en gezien het onbevredigende antwoord van de Maltese overheid is er op 4 april 2008 
een met redenen omkleed advies aan Malta gericht (persbericht van de Commissie IP/08/511).

III. Conclusie

De Commissie is nu in afwachting van het antwoord van Malta op het met redenen omkleed 
advies teneinde te bezien of deze lidstaat haar wetgeving gaat wijzigen ofwel het nodig is 
deze zaak aan het Hof van Justitie voor te dragen.

                                               
1 Hoofdstuk 368, wet op de motorvoertuigenbelasting, rectificatie van wet X van 1994.
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