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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0637/2005 minn Sylvie Sobral (Franċiża), dwar allegat tfixkil tal-moviment 
ħieles ġewwa l-Unjoni kkawżat mill-burokrazija ineffiċjenti involuta sabiex tiġi 
akkwistata eżenzjoni mit-taxxa tar-reġistrazzjoni Portugiża fuq vettura impurtata. 

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni, li ilha residenti fil-Portugall għal aktar minn sena, toġġezzjona 
għall-ostakli burokratiċi eċċessivi maħluqa mill-awtoritajiet tad-dwana Portugiżi (li jirrrikjedu 
numru eċċessiv ta’ dokumenti, li ftit minnhom huwa diffiċli li takkwistahom, per eżempju 
ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet muniċipali Franċiżi dwar il-post ta’ residenza tal-familja 
tagħha qabel ma emigrat lejn il-Portugall, in-numru tal-magna tal-vettura, eċċ.) bi tweġiba 
għall-applikazzjoni tagħha għall-eżenzjoni minn dik li tkun taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura 
sproporzjonalment għolja  (imposto automovel) li tammonta għal aktar minn darbtejn il-prezz 
li bih inxtrat il-vettura importata minn Franza. Hija qed tfittex l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea 
sabiex takkwista l-eżenzjoni mit-taxxa mingħajr il-bżonn li teħel l-ispejjeż ta’ vjaġġ bir-ritorn 
lejn il-pajjiż t’oriġni tagħha. 

2. Ammissibilità

Dikjarat ammissibbli nhar it-8 ta’ Novembru 2005. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fl-24 ta’ Mejju 2006.

Il-Fatti

Dik li ressqet il-petizzjoni, li ilha residenti fil-Portugall għal aktar minn sena, toġġezzjona 
għall-ostakli burokratiċi eċċessivi maħluqa mill-awtoritajiet tad-dwana Portugiżi (li jirrikjedu 
numru ta’ dokumenti, li ftit minnhom huwa diffiċli li wieħed jakkwistahom per eżempju 
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ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet muniċipali Franċiżi dwar il-post ta’ residenza tal-familja 
tagħha qabel ma emigrat lejn il-Portugall, in-numru tal-magna tal-vettura, eċċ.) bi tweġiba 
għall-applikazzjoni tagħha għall-eżenzjoni minn dik li tkun taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vettura 
sproporzjonalment għolja (imposto automovel) li tammonta għal aktar minn darbtejn il-prezz 
li bih inxtrat il-vettura importata minn Franza. Hija qed tfittex l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea 
sabiex takkwista l-eżenzjoni mit-taxxa mingħajr il-bżonn li teħel l-ispejjeż ta’ vjaġġ bir-ritorn 
lejn pajjiżha. 

Osservazzjonijiet Legali

Mill-bidu jrid jiġi nnotat li kontra l-każ tal-VAT, m’hemmx armonizzazzjoni fil-livell ta’ l-
Unjoni Ewropea fil-qasam tat-taxxi ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi. Għalhekk, l-Istati Membri 
jibqgħu fil-libertà biex jimponu taxxi bħal dawn sakemm jirrispettaw l-obbligazzjonijiet 
miftiehma skond it-Trattat tal-KE, b’mod partokolari l-Artikoli 23, 25 u 90, li rispettivament 
jipprojbixxu taxxi tad-dwana, inklużi spejjeż li jkollhom l-istess effett u tassazzjoni interna 
diskriminatorja bejn il-prodotti impurtati u dawk domestiċi. Skond il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, la darba s-sistema ta’ tassazzjoni nazzjonali tiżgura li l-ammont ta’ taxxa dovuta 
mar-reġistrazzjoni ta’ vettura li tkun ġejja minn Stat Membru ieħor ma teċċedix, anke fi ftit 
każijiet, it-taxxa residwa inkluża fil-valur ta’ vettura diġà rreġistrata f’territorju nazzjonali, 
anke taxxi għoljin ħafna mhumiex kuntrarji għal-Liġi tal-Komunità.1

Il-Qorti fis-sentenza tagħha dwar rati għoljin ħafna ta’ taxxi ta’ reġistrazzjoni ta’ karozzi fid-
Danimarka ddeċidiet li fl-assenza ta’ kull effett diskriminatorju jew protettiv rigward prodotti 
importati, l-Istati Membri jistgħu jiffissaw il-livell ta’ tassazzjoni kif jarawh xieraq u l-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE mhux il-bażi għal nuqqas bħal dan2. Konsegwentament ir-rati 
ta’ taxxi applikabbli għar-reġistrazzjoni ta’ karozzi fil-Portugall għoljin daqs il-prezz tal-
vettura ma jistabbilxxux ksur ta’ l-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE la darba s-sistema tat-taxxa 
ma tiddiskriminax kontra karozzi importati fis-sens ta’ bażi taxxabli u rati tat-taxxa3. Aktar 
minn hekk, is-sistemi nazzjonali tat-taxxa fejn ir-rati tat-taxxa jvarjaw a bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, bħalma hi l-klassifikazzjoni tas-saħħa tal-magna, huma kompatibbli ndaqs ma’ l-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE bbażata jiġu evitati effetti diskriminatorji u protettivi.4

F’għadd ta’ każi, Il-Kummissjoni vs il-Greċja5 u Jacquire6 biex insemmu ftit, il-Qorti 
għamlitha ċara li sistema ta’ taxxa progressiva bbażata fuq il-kriterji oġġettivi bħall-qawwa 
ċilindrika tal-magna hija kompatibbli mal-Liġi tal-Komunità jekk it-taxxi aktar għolja li 
jaqbdu l-aktar prodotti importati ma jiskoraġġixxux lill-konsumaturi milli jixtru dawn ta’ l-
aħħar għall-benefiċċju ta’ prodotti manifatturati domestikament. Billi karozzi tal-passiġġieri 

  
1 Sentenza tat-22 ta’ Frar 2001 f’Każ  C- 393/98 Ministero Publico u Gomes Valente v Fazenda Publica, punt 

37.
2 Sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ Diċembru 1990 fil-Każ C-47/88 Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v r-

Renju tad-Danimarka, ECR 1990, p. I-04509, punt 10.
3 Fil-fatt it-tassazzjoni fuq ir0reġistrazzjoni tal-karozzi fil-Portugall hija fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea.
4 Sentenza tal-Qorti tad-9 ta’ Mejju 1985 fil-każ 112/84 Michel Humblot v Directeur des services fiscaux, 

ECR 1985, p. 01367, punti 12 u 13.
5 Sentenza tal-Qorti tal-5 t’April 1990 fil-każ C-132/88 Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v r-

Repubblika Ellenika, ECR 1990, p. I-01567.
6 Sentenza tal-Qorti tat-30 ta’ Novembru 1995 fil-każ C-113/94 Elisabeth Jacquier, née Casarin v  Directeur 

Général des Impôts, ECR [1995], p. I-04203.
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ta’ manifattura barranija importati fil-Portugall ikopru ż-żewġ faxxi magħrufa fil-leġiżlazzjoni 
Portuġiża, l-ebda preferenza għall-manifattura domestika ma tista’ tiġi nnotata f’dan il-każ li 
għandna quddiemna. Barra minn hekk, ikun jaqbel li wieħed jinnota li l-Kummissjoni b’mod 
kostanti appoġġjat tassazzjoni divrenzjata ta’ karozzi li jaħdmu b’effiċjenza ta’ fjuwil 
b’paragun ma’ karozzi li huma inqas effiċjenti rigward konsum ta’ fjuwil – l-aspett ambjentali 
tal-politika ta’ tassazzjoni fuq il-karozzi, li hi riflessa fil-proposta tal-Kummissjoni għal 
Direttiva tal-Kunsill dwar taxxi relatati mal-karozzi12. F’kull każ, kif indikat b’mod korett dik 
li ressqet il-petizzjoni, il-karozza tagħha tista’ tiġi eżentata mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-
karozzi kieku hi tipprovdi lill-awtoritajiet Portugiżi d-dokumentazzjoni mitluba għalkemm 
obligazzjoni ta’ eżenzjoni bħal dik ma teżistix fil-liġi tal-Komunità. 

Skond ġurisprudenza stabbilita , vetturi importati lejn l-Istat Membru tas-sid li fih ikun 
ittrasferixxa r-residenza permanenti tiegħu mhumiex eżentati mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni  tal-
karozzi skond id-Direttiva 83/183/KEE.3 F’ħafna okkażjonijiet, inkluż waħda riċenti ħafna, il-
Kummissjoni ddefendiet l-interpretazzjoni li t-taxxi tar-reġistrazzjoni ta’ karozzi jaqgħu taħt 
l-Artikolu 1.1 tad-Direttiva 83/183 u, għalhekk, m’għandhomx jiġu applikati fuq il-vetturi, li 
individwi jġibu magħhom meta jieħdu r-residenza permanenti tagħhom fi Stat Membru ieħor4.
Madankollu, il-Qorti ħadet pożizzjoni differenti, meta ddeċidiet li t-taxxi tar-reġistrazzjoni 
tal-karozzi m’għandhomx x’jaqsmu ma’ l-importazzjoni tal-vettura, imma huma aktar 
marbuta ma’ l-użu tagħha fit-territorju ta’ l-Istat Membru rispettiv, għalhekk mhumiex 
projbiti skond l-Artikolu 1.1 tad-Direttiva 83/183/KEE.5 Jirriżulta li l-Portugall madankollu 
meta jipprovdi l-eżenzjoni mit-taxxi tar-reġistrazzjoni ta’ karozzi meta persuna qed iċċaqlaq 
ir-residenza tagħha għall-Portugall, ikun qed jaġixxi lil hinn mill-obbligazzjonijiet skond il-
liġi tal-Komunità.    

L-Artikolu 13 tad-Decreto-Lei Nru. 264/93 jippermetti l-eżenzjoni għal karozza tal-
passiġġieri importata sakemm tkun ġiet akkwistata u rreġistrata kif suppost fl-Istat Membru, li 
minnu is-sid ikun iċċaqlaq, sakemm il-karozza tkun ilha proprjetà ta’ l-importatur għal mill-
inqas sitt xhur u l-ebda eżenzjoni minn taxxi ma tkun ingħatat rigward VAT jew taxxi tal-
konsum6. Jidher ċar li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jiġu pprovduti b’ċerta evidenza 
dokumentata li tipprova li l-persuna hi intitolata għall-eżenzjoni msemmija hawn fuq.  

Rigward l-ilment ta’ dik li ressqet il-petizzjoni dwar il-kondizzjoni meħtieġa għas-sidien biex 

  
1 COM (2005) 261 finali.
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew-Tassazzjoni fuq karozzi tal-

passiġġieri fl-Unjoni Ewropea-għażliet għall-azzjoni f’livelli nazzjonali u tal-Komunità, COM (2002) 0431 
finali.Disponibbli f’ 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. L-aħħar żjara saret fil-21 ta’Diċembru, 2005. 

3 Id-Direttiva tal-Kunsill tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għall-
importazzjonijiet permanenti minn xi Stat Membru tal-proprjetà personali ta’ individwu, OJ 1983 L 105, 
p.64.

4 Ara Sentenzi tal-Qorti tad-29 t’April 2004 fil-każ C-387/01 Harald Weigel u Ingrid Weigel v 
Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, ECR [2004], p. I-04981; tal-15 ta’ Lulju 2004 fil-Każ C-365/02 
Marie Lindfors, ECR [2004], p. I-07183; L'arrêt de la Cour de 16 juin 2005 dans l'affaire C-138/04 
Commission des Communautés européennes vs Royaume de Danemark, [pas encore publié], punt 13.

5 Ibid., Kummissjoni v Danimarka, punt 13.
6 Decreto-Lei nru 264/93 Artikolu 13.
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isuqu huma stess il-karozzi tagħhom fl-Istat Membru ta’ importazzjoni temporanja ta’ vettura, 
irid jiġi nnotat li r-regola toħroġ mid-Direttiva 83/182/KEE. Skond id-Direttiva, l-Istati 
Membri jridu jeżentaw vetturi importati temporanjament fit-territorju tagħhom sakemm ċerti 
kondizzjonijiet jiġu rispettati. Waħda minnhom hija inkluża fl-Artikolu 4 tad-Direttiva, li 
tgħid li biex tiġi applikata eżenzjoni mit-taxxa fuq mezzi ta’ trasport importati 
temporanjament fi Stat Membru ieħor, l-individwi ma jistgħux isellfu, jikru jew jeħilsu  mill-
vettura tagħhom f’dak l-Istat Membru. Din ir-regola f’sens strett  tfisser li l-persuna li fuq 
isimha l-karozza hi  rreġistrata biss għandha dritt li ssuqha f’dak l-Istat Membru li jgawdi 
minn din l-eżenzjoni. Dan iġib miegħu bħala konsegwenza li filwaqt li vettura hija 
temporanjament importata fit-territorju tal-Portugall, is-sid fil-każ preżenti, dik li ressqet il-
petizzjoni għandha ssuqha hi nnifisha minkejja l-għadd ta’ inkonvenjenzi li jistgħu jinħolqu 
minħabba f’hekk. 

Rigward id-dokumenti rikjesti għar-reġistrazzjoni ta’ din il-vettura bil-mutur fil-Portugall, il-
Kummissjoni tinnota li ċerti dokumenti jistgħu jintalbu biex tingħata l-eżenzjoni, bi qbil ma’ 
l-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 83/183/KEE. L-obligazzjoni biex jiġu sottomessi d-dokumenti l-
oħra mitluba mill-awtoritajiet Portugiżi tidher kompatibbli mal-liġi tal-Komunità preżenti. 
Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja1, proċedura ta’ approvazzjoni stabbilita fi Stat 
Membru għall-vetturi importati minn Stat Membru ieħor u diġà approvati għall-użu f’dak l-
Istat biss hija konformi ma’ l-Artikoli 28 u 30 tat-Trattat tal-KE jekk il-proċedura ta’ l-ittestjar 
ma ġġorx magħha spejjeż mhux raġonevoli jew dewmien u li l-awtoritajiet pubbliċi jiżguraw 
li dawk il-kondizzjonijiet jintlaħqu b’mod sħiħ fejn il-manifattur jew l-aġent awtorizzat minnu 
għandu d-dmir li jagħmel l-iċċekkjar meħtieġ. L-importatur jista’, bħala alternattiva għall-
proċedura ta’ iċċekkjar formali, jipproduċi dokumenti maħruġa fl-Istat Membru esportatur 
fejn dawk id-dokumenti jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa bbażata fuq testijiet li jkunu diġà 
saru.  

Aktar minn hekk, l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 t’April 1999 dwar 
id-dokumenti tar-reġistrazzjoni ta’ vetturi jobbliga lill-Istati Membri biex joħorġu ċertifikat 
ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi li huma suġġetti għar-reġistrazzjoni skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali bi qbil mal-mudell muri fl-Anness I tad-Direttiva. Dan il-mudell jinkludi il-
karatteristiċi tekniċi tal-vettura bil-mutur. Irid jiġi nnotat li premessa (5) tad-Direttiva 
tikkonferma li, bħala prerekwiżit biex tiġi rreġistrata vettura bil-mutur li qabel kienet 
reġistrata fi Stat Membru ieħor, l-Istati Membri kollha jirrikjedu dokument li jiċċertifika dik
ir-reġistrazzjoni u l-karatteristiċi tekniċi tal-vettura.  

Sa mill-1 ta’ Jannar 1998 il-karozzi tal-passiġġieri kollha li jiġu rreġistrati fil-KE iridu jkunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 70/156/KEE tas-6 ta’ Frar 1970 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrelataw mat-tip ta’ approvazzjoni ta’ 
vetturi bil-mutur u t-trejler tagħhom u jridu jiġu rreġistrati a bażi taċ-ċertifikat ta’ konformità 
tagħhom maħruġ mill-KE.

Konsegwentement l-Istati Membri jistgħu jitolbu li jinġieb iċ-ċertifikat ta’ konformità tal-KE, 
maħruġ mill-manifattur u li jiddeskrivi l-karatteristiċi tekniċi tal-vettura bil-mutur. L-Artikolu 
6(1) tad-Direttiva 70/156/KEE jobbliga lill-manifattur biex joħroġ ċertifikat ta’ konformità li 

  
1 Ara per eżempju is-Sentenza tal-Qorti tal-11ta’ Ġunju 1987 fil-Każ 406/85, Procureur de la République v 

Daniel Gofette u Alfred Gilliard, ECR 1987, p. 2525.
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jrid jakkumpanja kull vettura manifatturata f’konformità mat-tip approvat tal-vettura. 

Billi l-vettura kienet irreġistrata fi Franza fl-2004, huwa preżunt li l-vettura hija koperta minn 
ċertifikat validu ta’ konformità u l-ebda proċedura ta’ approvazzjoni addizzjonali m’hi 
meħtieġa. 

Wara l-konsiderazzjonijiet preċedenti, il-petizzjoni ma tidhirx li tirrivela xi ksur ta’ l-Artikolu 
90 tat-Trattat tal-KE, imma jekk ikun ikkonfermat li l-Portugall jitlob informazzjoni teknika 
addizzjonali, iżjed miċ-ċertifikat ta’ konformità, dan jikkonstitwixxi ksur ta’ l-Artikolu 6 tad-
Direttiva 70/156/KEE.

Konklużjoni.

Dik li ressqet il-petizzjoni hija ġentilment mitluba biex tikkuntattja lis-Sur Reinhard Schulte-
Braucks (Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), Kap ta’ l-Unità ta’ l-Industrija tal-Vetturi 
bil-Mutur tad-Direttorat Ġenerali ta’ l-Intrapriża u l-Industrija tal-Kummissjoni Ewropea 
sabiex tissottometti informazzjoni addizzjonali u aktar dettaljata. 

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Kif indikat tajjeb dik li ressqet il-petizzjoni, il-karozza tagħha tista’ tiġi eżentata mit-taxxa tar-
reġistrazzjoni tal-karozzi jekk hi tipprovdi lill-awtoritajiet Portugiżi d-dokumentazzjoni 
mitluba, għalkemm obbligazzjoni ta’ eżenzjoni bħal din ma teżistix fil-liġi tal-Komunità. 

Madankollu, l-Istat Membru ta’ destinazzjoni jista’ jagħmel il-vettura bil-mutur suġġetta għal 
testijiet tekniċi addizzjonali, sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx tista’ tinstab fuq iċ-
ċertifikati pprovduti u li hi meħtieġa għall-awtoritajiet kompetenti. Dawn ir-rekwiżiti 
addizzjonali għandhom bżonn jiġu ġustifikati skond kull raġuni mniżżla fl-Artikolu 30 KE, 
jew b’kull rekwiżit aktar importanti kif elaborat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, bħas-
sikurezza fit-toroq.  

Billi dan il-każ jikkonċerna tip ta’ vettura użata u approvata mill-KE  li qabel kienet 
rreġistrata fi Stat Membru ieħor, il-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni 96/C 
143/041 tipprovdi li “l-iċċekkjar mill-awtoritajiet ta’ l-Istat Membru ta’ destinazzjoni tar-
reġistrazzjoni tal-vettura mhux ġustifikat iżjed billi l-vettura hija rreġistrata a bażi tat-tip 
approvat mill-KE li hija valida fl-Istati Membri kollha”. Madankollu, testijiet dwar il-
kundizzjoni fiżika tal-vettura dwar jekk hix tajba għas-sewqan fit-toroq huma permessi basta 
ma jkunux diskriminatorji. 

  
1 Komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar proċeduri għall-approvazzjoni tat-tip u r-

reġistrazzjoni ta’ vetturi li kienu ġew reġistrati qabel fi Stat Membru ieħor (96/C 143/04), ĠU C tal-
15.5.1996, p. 4.
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Wara l-konsiderazzjonijiet preċedenti l-petizzjoni ma tidhirx li tirrivela xi ksur ta’ l-Artikolu 
90 tat-Trattat tal-KE. Kieku ntwera li l-Portugall jagħmel ir-reġistrazzjoni tal-vettura użata 
tat-tip approvat mill-KE li qabel kienet irreġistrata fi Franza b’kundizzjoni li toqgħod għat-
test biex jiġi vverifikat li hi tajba għas-sewqan fit-triq li ma japplikax għal vetturi użati fl-
istess sitwazzjoni rreġistrati fil-Portugall, dan kien jikkostitwixxi ksur tal-liġi tal-Komunità. 
Bħalissa l-Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni bħal din.  

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni tixtieq tirrepeti li l-eżenzjoni konċessjonarja li qed tfittex 
dik li ressqet il-petizzjoni tmur lil hinn mir-rekwiżiti tal-liġi tal-Komunità. Skond l-
informazzjoni li għandha fil-pussess tagħha l-Kummissjoni, il-kondizzjonijiet imposti mill-
awtoritajiet Portugiżi, filwaqt li huma tedjanti, ma jwasslux għal evidenza ta’ 
diskriminazzjoni. 


