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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1028/2007, adresată de Nicholas Zelle, de naționalitate britanică, 
privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor la mâna a doua importate în 
Malta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează împotriva taxei de înmatriculare a autovehiculelor la mâna a doua 
importate în Malta, indicând faptul că autoritățile malteze încearcă să obțină o sumă 
exorbitantă de bani pentru o Honda Accord importată având o vechime de 24 de ani. Acesta 
susține că taxa de înmatriculare impusă de autoritățile malteze autovehiculelor la mâna a doua 
importate reprezintă o încălcare a dispozițiilor UE privind libera circulație a mărfurilor și 
solicită, în consecință, intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații (articolul 
192, alineatul (4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008.

I. Petiția 

Petiționarul obiectează împotriva taxei de înmatriculare a autovehiculelor la mâna a doua 
importate în Malta, indicând faptul că autoritățile malteze încearcă să obțină o sumă 
exorbitantă de bani pentru o Honda Accord importată având o vechime de 24 de ani. Acesta 



PE408.000v01-00 2/3 CM\729670RO.doc

RO

susține că taxa de înmatriculare impusă de autoritățile malteze autovehiculelor la mâna a doua 
importate reprezintă o încălcare a dispozițiilor UE privind libera circulație a mărfurilor și 
solicită, în consecință, intervenția Parlamentului European.

II. Comentariile Comisiei privind petiția

În primul rând, trebuie menționat faptul că nu există o armonizare la nivelul Uniunii Europene
în domeniul taxelor de înmatriculare a vehiculelor cu motor. Cu toate că Comisia a încercat în 
mod constant să înlăture taxele existente care cauzau denaturări în ceea ce privește libera 
circulație a vehiculelor cu pasageri pe piața internă, până acum propunerile Comisiei în 
această privință nu au fost aprobate din cauza sprijinului insuficient din partea statelor 
membre. Aceasta înseamnă că statele membre pot impune astfel de taxe și pot decide 
unilateral asupra nivelurilor și metodelor proprii de calculare. În plus, legislația comunitară nu 
prevede ca valoarea impozabilă a vehiculului de înregistrat să fie bazată pe prețul de 
achiziționare plătit în alt stat membru.

Cu toate acestea, statele membre trebuie să respecte articolul 90 CE, care interzice taxarea 
internă discriminatorie, în mod direct și indirect, impusă produselor dintr-un alt stat membru, 
în exces față de cea impusă direct sau indirect pe produse similare de pe piața internă.

În mai multe hotărâri, Curtea a susținut că pretinderea de către un stat membru a unei taxe 
pentru vehiculele la mâna a doua dintr-un alt stat membru este contrară primului paragraf al 
Articolului 90 din tratat dacă valoarea taxei depășește taxa reziduală încorporată în valoarea 
vehiculelor folosite similare deja înregistrate pe teritoriul național. Astfel, punctul crucial nu 
este relația între valoarea taxei și prețul de achiziționare în alt stat membru – care este 
neînsemnat, din moment ce nu afectează valoarea vehiculului în statul unde va fi înmatriculat 
– ci procentajul valorii unui vehicul similar pe piața internă care constă în taxa reziduală. 

În cazul Maltei, Comisia este conștientă de faptul că legislația malteză privind taxa pe 
autovehicule este în contradicție cu legislația comunitară și a inițiat procedurile privind
încălcarea.  Conform Primului Program al Legii malteze privind impozitarea autovehiculelor1,  
trebuie plătită o sumă minimă pentru majoritatea categoriilor de mașini folosite. Astfel, există 
o taxă minimă doar pentru vehiculele la mâna a doua, deci nu este impus niciun prag minim 
pentru vehiculele noi. Chiar dacă valoarea taxei stabilite de inspecția tehnică este mai mică, 
va trebui plătită valoarea minimă mai mare. Această situație, care atrage faptul că taxa de 
înmatriculare aplicată va depăși taxa reziduală încorporată în valoarea vehiculelor similare  
deja înregistrate în Malta, este în contradicție cu articolul 90 din Tratatul CE. 

Comisia a adresat Maltei la 23 martie 2007 o scrisoare de notificare formală privind acest
subiect și, având în vedere răspunsul nesatisfăcător al autorităților malteze, un aviz motivat a 
fost adresat Maltei la 4 aprilie 2008 (comunicat de presă al Comisiei IP/08/511).
                                               
1 Capitolul 368, Legea malteză privind impozitarea autovehiculelor, Legea X din 1994 astfel cum a fost 

modificată.
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III. Concluzii 

Comisia așteaptă în prezent răspunsul Maltei la avizul motivat pentru a vedea dacă statul 
membru își va modifica legislația sau dacă va fi necesar să aducă cazul în fața Curții de 
Justiție. 
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