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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1028/2007 av Nicholas Zelle (brittisk medborgare), om 
registreringsskatt på begagnade fordon som importeras till Malta

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren motsätter sig registreringsskatten på begagnade fordon som importeras till 
Malta, och framhåller att de maltesiska myndigheterna försöker debitera en orimlig summa 
för en 24 år gammal importerad Honda Accord. Han hävdar att den registreringsskatt som de 
maltesiska myndigheterna tar ut för importerade, begagnade fordon är en överträdelse av 
EU:s principer om fri rörlighet för varor, och kräver därför att Europaparlamentet vidtar 
åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008

I. Framställningen

Framställaren motsätter sig registreringsskatten på begagnade fordon som importeras till 
Malta, och framhåller att de maltesiska myndigheterna försöker debitera en orimlig summa 
för en 24 år gammal importerad Honda Accord. Han hävdar att den registreringsskatt som de 
maltesiska myndigheterna tar ut för importerade, begagnade fordon är en överträdelse av EU:s 
principer om fri rörlighet för varor.
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II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Först och främst måste noteras att någon harmonisering på EU-nivå inte sker när det gäller 
registreringsskatt på motorfordon. Kommissionen har konsekvent försökt avskaffa de 
kvarvarande skattehinder som innebär störningar för den fria rörligheten för passagerarfordon 
på den inre marknaden, men dess förslag har hittills inte antagits på grund av otillräckligt stöd 
från medlemsstaterna. Detta innebär att medlemsstaterna kan ta ut sådana skatter och ensidigt 
besluta om nivåer och beräkningssätt för dessa. Inte heller krävs i gemenskapsrätten att det 
beskattningsbara värdet på det fordon som ska registreras ska grundas på det försäljningspris 
som betalats i en annan medlemsstat.

Medlemsstaterna måste dock iaktta artikel 90 i EG-fördraget, med förbud mot 
diskriminerande inre direkt eller indirekt beskattning av varor från andra medlemsstater, som 
är orimlig i förhållande till direkt eller indirekt beskattning av liknande inhemska varor.
EG-domstolen har i flera domar förklarat att en medlemsstats beskattning av begagnade 
fordon från en annan medlemsstat strider mot första stycket i artikel 90 i fördraget, i de fall 
där skatten är högre än den återstående skatt som ingår i värdet av liknande begagnade fordon 
som redan är registrerade på det nationella territoriet. Det är inte förhållandet mellan 
skattebeloppet och försäljningspriset i en annan medlemsstat som är avgörande – det är 
oväsentligt eftersom det inte påverkar fordonets värde i den stat där den kommer att 
registreras – utan den procentandel av värdet av ett liknande fordon på den inhemska 
marknaden som består av den återstående skatten.

I Maltas fall känner kommissionen till att den maltesiska bilskattelagstiftningen strider mot 
gemenskapsrätten och har inlett överträdelseförfaranden. Enligt det första tillägget till Maltas
skattelag för motorfordon1 ska ett minimibelopp betalas för de flesta kategorierna av 
begagnade bilar. Detta innebär att det finns en minimiskatt som bara omfattar begagnade 
fordon medan nya fordon inte omfattas av något minimivärde. Även om det skattebelopp som 
fastställs vid den tekniska undersökningen blir lägre, kommer det högre minimibeloppet att 
tas ut. Denna situation, som leder till att den registreringsskatt som tillämpas kommer att 
överstiga den återstående skatt som ingår i värdet av liknande fordon som redan är 
registrerade på Malta, strider mot artikel 90 i EG-fördraget.

Kommissionen översände en formell underrättelse till Malta i denna fråga den 23 mars 2007. 
Med anledning av det otillfredsställande svaret från de maltesiska myndigheterna översändes 
ett motiverat yttrande till Malta den 4 april 2008 (Kommissionens 
pressmeddelande IP/08/511).

III. Slutsats

Kommissionen avvaktar nu Maltas svar för att se om medlemsstaten kommer att ändra sin 
lagstiftning eller om det blir nödvändigt att ta upp fallet i EG-domstolen.

                                               
1 Kapitel 368, skattelagen för motorfordon, ändrad lag X av 1994.
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