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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0564/2006 mressqa minn Sandro Adriani (Taljan), dwar il-VAT (Taxxa fuq il-
Valur Miżjud) imnaqqsa fuq l-apparat awdjoviżiv

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jixtieq azzjoni mill-Unjoni Ewropea sabiex jikseb tnaqqis 
sostanzjali mill-VAT fuq l-apparat awdjoviżiv (għall-wiri ta’ films ċinematografiċi fid-djar), 
waqt li jargumenta li fi Spanja, ngħidu aħna, ir-rata għad-DVDs hija ta’ 4%; huwa jsejjaħ 
ukoll biex jiżdiedu l-miżuri kontra l-ikkuppjar illegali.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

A. Il-Fatti

Dak li ressaq il-petizzjoni jixtieq azzjoni mill-Unjoni Ewropea sabiex jikseb tnaqqis 
sostanzjali mill-VAT fuq l-apparat awdjoviżiv (għall-wiri ta’ films ċinematografiċi fid-djar), 
filwaqt li jargumenta li, ngħidu aħna, fi Spanja r-rata għad-DVDs hija ta’ 4%. Dak li ressaq il-
petizzjoni jsejjaħ ukoll biex jiżdiedu l-miżuri kontra l-ikkuppjar illegali.  

B. Osservazzjonijiet Legali

L-Artikoli 93 et seq tad-Direttiva 2006/112/KE1 (minn issa ‘l quddiem, “id-Direttiva dwar il-
VAT”) jistipulaw ir-regoli li jiggvernaw ir-rati għal għanijiet tal-VAT. Skond l-Artikoli minn 
96 sa 99 l-Istati Membri għandhom japplikaw rata standard tal-VAT bħala persentaġġ ta' l-
ammont taxxabbli li, mill-1 ta' Jannar 2006 sal-31 ta' Diċembru 2010, ma tistax tkun inqas 
minn 15 %.1 Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu japplikaw jew rata mnaqqsa waħda jew 
żewġ rati mnaqqsa, li skond l-Artikolu 99 tad-Direttiva dwar il-VAT ma jistgħux ikunu inqas 
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minn 5 %. Dawn ir-rati mnaqqsin, madankollu, jistgħu jkunu applikati biss għall-forniment ta’ 
prodotti u servizzi mniżżlin fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-VAT1. L-ebda waħda mill-
kategoriji pprovduti fl-Anness III ma tkopri l-apparat awdjoviżiv, inkluż l-apparat għall-wiri 
ta’ films ċinematografiċi  fid-djar jew DVDs. Konsegwentement, la l-Italja, lanqas Spanja ma 
jistgħu jintroduċu rati mnaqqsin tal-VAT għal dawn il-prodotti.

Skond l-għarfien li għandha l-Kummissjoni, Spanja u l-Italja japplikaw rati standard tal-VAT 
għall-prodotti kkonċernati. Għalkemm, jista’ jkun, li dak li ressaq il-petizzjoni jirreferi għall-
każijiet meta rata mnaqqsa tal-VAT tkun applikata għal dawk id-DVDs, li jinbiegħu bħala 
prodotti anċillari mal-prodotti prinċipali li huma soġġetti għal rata mnaqqsa tal-VAT. Skond 
il-ġurisprudenza tal-Qorti, jekk minn perspettiva ekonomika żewġ prodotti jiffurmaw 
tranżazzjoni waħda, li tkun artifiċjali li din tinqasam, ir-rata tal-prodott prinċipali, imqabbla 
mar-rata tal-prodott anċillari, tapplika għaż-żewġ prodotti.2 Dan jista’ jkun il-każ fejn DVD 
ta’ valur inqas (għaldaqstant tkun prodott anċillari) jinbiegħ flimkien ma’ ktieb jew rivista, li 
għalihom tapplika rata mnaqqsa tal-VAT. 

Skond it-talba għall-introduzzjoni ta’ rata mnaqqsa għall-apparat awdjoviżiv, jista’ jkun utli li 
wieħed iżomm f’moħħu li r-rati mnaqqsin jew l-eżenzjonijiet li jinsabu fid-Direttiva dwar il-
VAT huma eċċezzjonijiet għar-regoli ġenerali eżistenti fis-sistema tal-VAT tal-Komunità. L-
introduzzjoni ta’ għażla oħra għall-applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa tista’ twassal għal 
frammentazzjoni ikbar tas-suq intern minħabba li xi Stati Membri jagħżlu dik il-possibiltà u 
oħrajn ma jagħżluhiex. Bħalissa s-27 Stat Membru kollha jintaxxaw l-apparat awdjoviżiv 
b’rati standard tal-VAT, li diġà jvarjaw minn 15% sa 25%. Għaldaqstant, l-estensjoni ta’ l-
Anness III tad-Direttiva dwar il-VAT ma jidhirx mixtieq minħabba li d-differenzi madwar il-
Komunità fl-ammont tal-VAT intaxxat fuq il-prodotti kkonċernati jistgħu jsiru anki ikbar 
minn hekk. 

Rigward il-miżuri kontra l-ikkuppjar illegali, għandu jkun enfasizzat li l-Kummissjoni 
qiegħda taħdem b’mod kontinwu sabiex issaħħaħ il-miżuri eżistenti kontra l-ikkuppjar illegali 
u sabiex telabora oħrajn ġodda. Eżempju importanti ta’ dan huwa l-proposta li l-Kummissjoni 
għamlet fl-2006 għal Direttiva dwar miżuri kontra atti kriminali bil-għan li tassigura l-infurzar 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali1.

C. Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li meta ma japplikawx rata mnaqqsa tal-VAT fuq l-apparat awdjoviżiv u 
fuq id-DVDs, l-Italja u Spanja ma jiksrux il-liġi tal-Komunità. 


