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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1028/2007, którą złożył Nicholas Zelle (Wielka Brytania), w sprawie 
opłaty rejestracyjnej od pojazdów używanych przywożonych na Maltę

1. Streszczenie petycji

 Składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z opłatą rejestracyjną od pojazdów 
używanych przywożonych na Maltę, wskazując na to, że maltańskie władze dążą do pobrania 
wygórowanej sumy za przywiezioną na Maltę dwudziestoczteroletnią hondę accord. 
Składający petycję twierdzi, że opłata rejestracyjna nakładana przez maltańskie władze na 
przywożone samochody używane stanowi naruszenie przepisów UE dotyczących 
swobodnego przepływu towarów i w związku z tym zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję zgłasza sprzeciw w związku z opłatą rejestracyjną od pojazdów 
używanych przywożonych na Maltę, wskazując na to, że maltańskie władze dążą do pobrania 
wygórowanej sumy za przywiezioną na Maltę dwudziestoczteroletnią hondę accord. 
Składający petycję twierdzi, że opłata rejestracyjna nakładana przez maltańskie władze na 
przywożone samochody używane stanowi naruszenie zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu towarów.
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II. Uwagi Komisji do petycji

Przede wszystkim należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie doszło do 
harmonizacji opłat rejestracyjnych za samochody. Chociaż Komisja konsekwentnie starała się 
usunąć uporczywe bariery podatkowe, które powodują zniekształcenie swobodnego 
przepływu samochodów pasażerskich na rynku wewnętrznym, jak dotąd zgłaszane przez nią 
w tym obszarze wnioski nie zostały przyjęte ze względu na niewystarczające poparcie ze 
strony państw członkowskich. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą nakładać takie 
podatki, a także jednostronnie podejmować decyzje co do ich wysokości i metod obliczania.
Ponadto prawo wspólnotowe nie wymaga, by wartość opodatkowanego pojazdu bazowała na 
cenie zakupu zapłaconej w innym państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie muszą jednak przestrzegać art. 90 traktatu WE, który zakazuje 
nakładania, bezpośrednio czy pośrednio, dyskryminujących podatków wewnętrznych na 
produkty z innych państw członkowskich, jeżeli podatki takie są wyższe od tych bezpośrednio 
lub pośrednio nakładanych na podobne produkty krajowe.
W kilku wyrokach Trybunał orzekł, że nakładanie przez państwo członkowskie podatku na 
używany pojazd z innego państwa członkowskiego jest sprzeczne z art. 90 ust. 1 traktatu WE,
gdy kwota podatku jest wyższa od podatku ekologicznego uwzględnionego już w wartości
podobnego pojazdu używanego zarejestrowanego na terytorium krajowym. A zatem 
kluczowe zagadnienie to nie stosunek między kwotą podatku a ceną zakupu zapłaconą 
w innym państwie członkowskim -co jest bez znaczenia, ponieważ nie wpływa na wartość 
pojazdu w kraju, w którym zostanie zarejestrowany - ale procent wartości podobnego pojazdu 
na rynku krajowym, który stanowi podatek ekologiczny.

W przypadku Malty Komisja jest świadoma, iż maltańskie prawodawstwo dotyczące 
opodatkowania samochodów narusza prawo wspólnotowe i wszczęła postępowanie w sprawie 
naruszenia. Zgodnie z pierwszą taryfą maltańskiej Ustawy o podatku od pojazdów 
silnikowych1, kwotę minimalną należy uiścić w przypadku większości kategorii pojazdów. 
Oznacza to, że minimalny podatek dotyczy tylko pojazdów używanych, nie ustanowiono 
natomiast minimalnego progu w odniesieniu do pojazdów nowych. Nawet jeżeli w wyniku 
badania technicznego obliczona kwota podatku jest niższa, należy uiścić wyższą kwotę 
minimalną. Sytuacja, w której podatek rejestracyjny jest wyższy od podatku ekologicznego 
uwzględnionego w wartości pojazdu już zarejestrowanego na Malcie, jest sprzeczna z art. 90 
traktatu WE.

W dniu 23 marca 2007 r. Komisja wystosowała do Malty wezwanie do usunięcia uchybienia 
w tej sprawie. Ze względu na niesatysfakcjonującą odpowiedź władz maltańskich przesłano 
Malcie uzasadnioną opinię w dniu 4 kwietnia 2008 r. (komunikat prasowy Komisji
IP/08/511). 

III. Wnioski

Komisja oczekuje obecnie na odpowiedź Malty na uzasadnioną opinię, aby stwierdzić, czy 
państwo członkowskie zmieni swoje prawodawstwo, czy też konieczne będzie wniesienie 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.
                                               
1 Rozdział 368, Ustawa o podatku od pojazdów silnikowych, zmieniony AKT X z 1994 r.


	729670pl.doc

