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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0418/2006 minn Danuta Wilinska (Pollakka), fuq l-inkompatibilità tal-liġi 
Pollakka tat-taxxa mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 67/227/KEE 
dwar l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq id-dħul 
tal-flus u s-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-
Istati Membri mat-taxxi fuq id-dħul tal-flus – Sistema komuni tal-VAT: bażi uniformi 
ta’ stima

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni tisħaq li d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Pollakka dwar it-taxxa 
huma inkompatibbli ma d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi ta’ l-UE dwar il-VAT, u tirreferi l-
aktar għal Artikolu 2 ta’ l-Ewwel Direttiva, li tgħid li l-prinċipju tas-sistema komuni tal-VAT 
tinvolvi t-twettiq ta’ liġi ġenerali dwar merkanzija u servizzi fuq il-konsum sewwasew 
proporzjonalment għall-prezz tal-merkanzija u s-servizzi, ikun xi jkun il-għadd ta’ 
tranżazzjonijiet magħmulin fil-proċess tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni qabel l-istadju li fih 
tittieħed it-taxxa, u għal Artikolu 17 tas-Seba’ Direttiva dwar in-nisel u l-firxa tad-dritt għat-
tnaqqis. Din li ressqet il-petizzjoni, li tħoss li kienet il-vittma ta’ din l-inkompatibilità, 
għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew jistħarreġ il-fatti murija fil-petizzjoni tagħha.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Settembru 2006. Mitlub aktar tagħrif mill-Kummissjoni taħt 
Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Il-petizzjoni

Il-Liġi nazzjonali

1. Skond Artikolu 43, paragrafu (1), sub-paragrafu (2) tal-Liġi Pollakka tal-VAT1 (minn 
  

1 Il- "Liġi fuq il-Merkanzija u t-Taxxa tas-Servizzi” tal-11 ta’ Marzu 2004.
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hawn ’il quddiem "il-Liġi"), b’rabta ma’ paragrafu (2) tagħha, il-forniment ta’ bini, jew 
parti minnu, magħmul minn bniedem taxxabbli jkun eżenti mill-VAT meta l-fornitur ma 
jkunx imħolli jnaqqas il-VAT imħallsa fuq ix-xiri tiegħu. 

2. B’danakollu, skond Artikolu 43, paragrafu (6) tal-Liġi l-eżenzjoni ma tgħoddx fejn il-
fornitur ma jkunx daħal għal spejjeż f’xogħlijiet magħmula fil-bini li jkunu jaqbżu t-
30% tal-valur tiegħu, u li l-istess fornitur: 
(i)  ikollu d-dritt inaqqas il-VAT fuq ix-xogħlijiet; 

(ii) ikun uża l-bini għal għanijiet ta’ ħidma taxxabbli għal perijodu ta’ mhux inqas minn 
ħames snin. 

3. Artikolu 109, paragrafu (5) tal-Liġi jistabbilixi li fejn xi ħadd taxxabbli jimla l-formula 
tat-taxxa u jikklejmja ammont ta’ VAT ogħla minn dak li għandu l-jedd għalih, l-
awtoritajiet tat-taxxa jiddeterminaw l-ammont korrett ta’ VAT li għandu jitnaqqas u 
jimponu “soprataxxa” li tkun daqs 30% ta’ l-ammont stmat iż-żejjed. 

Il-fatti

4. Dik li ressqet il-petizzjoni hija ċittadina Pollakka li tmexxi kumpanija privata (aktar il-
quddiem imsejħa “il-kumpanija”) fi Stat Membru. Din il-kumpanija tikkwalifika bħala 
persuna taxxabbli mill-punt di vista tal-VAT. 

5. Fl-2005, il-kumpanija xtrat proprjetà immobbli li ddaħħlet fil-ħidma ekonomika tagħha. 
Il-fornitur iddikjara quddiem Nutar li l-kundizzjonijiet imniżżlin fil-Liġi Pollakka tal-
VAT għall-eżenjoni biex tapplika l-VAT ma seħħewx. Dan kien għaliex il-fornitur kien 
għamel xogħlijiet fil-proprjetà ogħla minn 30% tal-valur tagħha u mbagħad naqqas il-
VAT marbuta magħhom. 

6. Il-VAT għalhekk ittieħdet mill-fornitur u mbagħad tnaqqset mill-kumpanija. Iżda, matul 
l-ispezzjoni tat-taxxa li saret fi stadju wara, l-awtoritajiet tat-taxxa qatgħuha li x-
xogħlijiet li saru fil-bini ma kinux fil-fatt qabżu 30% tal-valur tiegħu. Għalhekk, il-
forniment tal-bini ssodisfa l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa biex ikun eżenti mill-VAT. 

7. Wara dik l-ispezzjoni l-kumpanija tqieset li kellha:

(i) trodd lura lill-awtoritajiet il-VAT li kienet tnaqqset fuq ix-xiri tal-proprjetà 
immobbli; 

(ii) tħallas is-soprtataxxa msemmija f’punt 3 t’hawn fuq.

8. Dik li ressqet il-petizzjoni jidhrilha li l-eżenzjoni mniżżla f’Artikolu 43, paragrafi (1), 
(2) u (6) tal-Liġi tmur kontra l-Liġi Komunitarja, billi ma tirrispettax il-prinċipju taċ-
ċertezza legali. Dan għaliex ix-xerrej tal-proprjetà immobbli kellu joqgħod fuq l-
istqarrijiet magħmulin mill-fornitur dwar l-applikabilità ta’ l-eżenjoni tal-VAT u 
m’għandu l-ebda mezz reali kif jivverifika humiex minnhom jew le. 
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9. Barra minn hekk, din li ressqet il-petizzjoni tqis li s-soprataxxa ta’ 30% mniżżla f’
Artikolu 109(5) tal-Liġi tikser il-Liġi Komunitarja. Dan għaliex il-provvediment ma 
jsibx appoġġ fil-provvedimenti armonizzati tal-Komunità u hija evidentement 
sproporzjonata.  

Il-Liġi Komunitarja

10. Artikolu 13(B)(c) tas-Sitt Direttiva tal-VAT1, li hija l-parti ewlenija tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-VAT, tgħid kif ġej: 

"Mingħajr preġudizzju għal disposizzjonijet oħra tal-Komunità, l-Istati Membri 
għandhom jeżentaw li ġej taħt il-kondizzjonijiet li huma għandhom jistabilixxu għall-
iskopijiet biex jassiguraw l-applikazzjoni korretta u ċara ta' l-eżenzjonijet u tal-
prevenzjoni ta' kwalunkwe eżenzjoni possibbli, evitar u abbuż:
(…)
(c) provvisti ta' oġġetti użati kompletament għal attività eżenti taħt dan l-Artikolu jew 
taħt l-Artikolu 28(3)(b) meta dawn l-oġġetti ma tawx lok għal dritt ta' tnaqqis, jew ta' 
oġġetti li l-akkwist jew produzzjoni tagħhom, bis-saħħa ta' l-Artikolu 17(6), it-taxxa fuq 
il-valur miżjud ma setgħetx titnaqqas; 
(…)".

11. Artikolu 22 tas-Sitt Direttiva tal-VAT jelenka l-“obbligazzjonijiet tal-persuni li 
għandhom iħallsu”. Skond paragrafu (4), ittri (a) u (b) tiegħu, kull min huwa taxxabbli 
għandu jimla u jibgħat formula perjodika li turi t-tagħrif kollu meħtieġ biex tkun tista’ 
tiġi kkalkolata t-taxxa li tista’ tittieħed u jsir it-tnaqqis li jista’ jsir. 

12. Id-Direttiva ma ssemmix speċifikament xi soprataxxa li għandha tiġi imposta fuq nies 
taxxabbli li ma jibgħtux il-formula tal-VAT korretta. Iżda, Artikolu 22(8) tiegħu 
jippermetti lill-Istati Membri jimponu “obbligazzjonijet oħrajn li huma jqisu neċessarji 
għall-imposizzjoni ġusta u l-ġbir tat-taxxa u għall-prevenzjoni ta' frodi”, soġġetti għall-
ħtieġa ta’ trattament ugwali tat-tranżazzjonijiet domestiċi u inter-Komunitarji u sakemm 
dawn ma jqanqlux formalitajiet transkonfinali. 

 
Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni

L-eżenzjoni għall-fornimenti ta’ proprjetà immobbli 

13. Il-Kummissjoni tinnota li ta’ sikwit ġmielu t-trattament korrett tal-VAT tal-fornimenti 
ta’ merkanzija u servizzi jkun jiddependi minn ċerti fatturi li jistgħu jkunu mkejla u 
magħrufa biss mill-fornitur. Iġibx ruħu jew le bħala persuna taxxabbli, il-post fejn ikun 
stabbilit jew ikollu l-istatus tiegħu bħala korp pubbliku jew stabbiliment magħruf għal 
skopijiet ta’ VAT huma eżempji ċari ta’ dan. 

  
1 Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977 fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati 
Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' 
stima (ĠU L 145 tat-3.6.1977, p. 1).  
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14. Dwar l-eżenzjoni mniżżla f’Artikolu 13 (B)(c) tas-Sitt Direttiva tal-VAT, hija ħaġa 
inerenti fil-provvediment in kwistjoni li l-applikazzjoni tagħha tkun tiddependi minn 
ċirkustanzi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-isfera tal-fornitur. Tabilħaqq, kellu jew ma 
kellux il-jedd inaqqas il-VAT imħallsa fuq ix-xiri tal-prodott hija ħaġa li hu biss jista’ 
jistmaha, billi x-xerrej kellu joqgħod fuq l-istqarrija tiegħu dwar dan.  

14bis. M’għandniex xi ngħidu, l-Istati Membri jkollhom jibdew iħaddmu mekkaniżmu ta’ 
tiswija ta’ kull taxxa meħuda bla m’hu xieraq minħabba fi stqarrija mhux preċiża min-
naħa tal-fornitur. Qiegħda ssir referenza għal punti 16 et seq t’hawn taħt. 

15. Minkejja dan kollu, il-Kummissjoni tressaq li, fil-qafas ta’ din il-petizzjoni, joħroġ ċar li 
ċerti bixriet tas-sistema attwali tal-VAT li fil-Polonja tgħodd għall-fornimenti tal-
proprjetà immobbli ma jidhirx li jaqblu għal kollox mal-provvedimenti tas-Sitt Direttiva 
tal-VAT. Għalhekk, is-servizzi tal-Kummissjoni beħsiebhom jikkuntattjaw lill-
awtoritajiet Pollakki biex jitolbu aktar tagħrif dwar din il-kwistjoni.

It-tiswija tat-tnaqqis tal-VAT

16. Dwar dan it-tieni element, wieħed irid iżomm f’moħħu li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ġa għamlitha ċara f’għadd ta’ sentenzi li d-dritt għat-tnaqqis tal-VAT jista’ jsir biss fil-
każ ta’ taxxi li fil-fatt għandhom jinġabru. Għalhekk, jekk il-VAT bi żball ittieħdet mill-
fornitur, ix-xerrej ma jkollu l-ebda jedd inaqqas it-taxxa, ħallas jew ma ħallasx it-taxxa 
lill-fornitur1. F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-awtoritajiet tat-taxxa jkollhom il-jedd isewwu kull 
ammont imnaqqas bla ma missu tnaqqas.

17. B’danakollu l-liġi nazzjonali trid tħalli ssir ir-rettifika ta’ l-ammonti miġburin bi żball. 
Dan ikun ifisser li l-fornitur għandu jrodd lura lix-xerrej l-ammont mitlub bi żball u l-
awtoritajiet iridu jroddu dak l-ammont lill-fornitur2. It-tiswija tat-tnaqqis għalhekk ma 
tkun tfisser l-ebda telf finanzjarju għax-xerrej. 

17bis. Is-servizzi tal-Kummissjoni se jikkuntattjaw lill-awtoritajiet Pollakki biex jitolbu tagħrif 
dwar il-mekkaniżmi għar-rettifika ta’ l-ammonti mitluba bi żball. Tabilħaqq, għad illi 
dawn il-mekkaniżmi m’humiex imsemmijin fis-Sitt Direttiva tal-VAT, hija każistika 
magħrufa li jridu jieħdu ħsiebhom l-Istati Membri.

Is-soprataxxa ta’ 30% 

18. Is-soprataxxa ta’ 30% mniżżla f’Artikolu 109, paragrafu (5) tal-Liġi, hija s-suġġett ta’ 
kwistjoni preliminari bħalissa pendenti quddiem il-Qorti3. Fl-osservazzjonijiet bil-miktub 
dwar dan il-każ, il-Kummissjoni ssottomettiet illi: 

  
1 Ara,  inter alia, is-sentenza tal-Qorti KE tat-13 ta’ Diċembru 1989 fil-każ C-342/87, Genius Holding.
2 Ara l-Opinjoni mogħtija fit-8 ta’ Ġunju 2006 fil-każ C-35/05 mill-Avukat Ġenerali Sharpston, paragrafu 65.
3 Każ C-168/06, Ceramika Parady.
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(i) s-Sitt Direttiva tal-VAT fil-prinċipju ma teskludix miżuri ta’ dix-xorta, li jkun fiha 
soprataxxa maħsuba biex tikkastiga n-nuqqas ta’ qbil ma’ l-obbligu li titressaq 
formula korretta tal-VAT fid-dikjarazzjoni tal-VAT;

(ii) iżda, il-prinċipju tal-proporzjonalità tgħodd għal miżura bħal din; 

(iii) hija l-qorti nazzjonali li għandha tqis għandhiex jew le tistħarreġ il-miżura fil-
kwestjoni u l-manjiera li biha tkun applikata mill-amministrazzjoni kompetenti hijiex 
proporzjonali. Hawnhekk, il-qorti nazzjonali trid, inter alia, tqis, 
- is-soprataxxa tqisx jew le l-impatt tal-baġit dwar l-irregolarità li beħsiebha 

tikkastiga; 
- hemm jew m’hemmx intenzjoni reali u għan li jkunu mqarrqin l-awtoritajiet tat-

taxxa u li ssir frodi tat-taxxa. 

19. Irid jiġi nnotat, iżda, li l-fatti tal-kwistjoni fil-każ pendenti quddiem il-Qorti ġraw qabel 
id-dħul tal-Polonja fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm probabilità kbira li l-Qorti tal-
Ġustizzja taqtagħha li m’għandhiex ġurisdizzjoni biex twieġeb il-mistqosijiet 
magħmulin mill-Qorti.

20. Għalhekk, il-Kummissjoni mhix beħsiebha tistenna s-sentenza fil-każ imsemmi. Bil-
maqlub, se tikkuntattja ma ddumx lill-awtoritajiet Pollakki biex titlob aktar tagħrif fuq 
dil-kwistjoni. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakki sabiex titlob tagħrif:

(i) dwar l-eżenzjoni tal-VAT applikata għal fornimenti ta’ proprjetà immobbli;

(ii) dwar il-mekkaniżmu tat-tiswija ta’ ammont meħudin bi żball; u 
(iii) dwar is-soprataxxa ta’ 30% mniżżla f’Artikolu 109, paragrafu (5) tal-Liġi Pollakka 

tal-VAT.  

u tgħarraf lill-Kumitat dwar il-konklużjonijiet tagħha. 
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