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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0722/2006 mressqa minn Anja Neumann (ta' nazzjonalità Ġermaniża), dwar 
il-konfiska fil-Greċja ta’ vetturi b’mutur irreġistrati f’pajjiż ieħor

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent tilmenta mill-konfiska arbitrarja mill-awtoritajiet Griegi ta’ vetturi b’mutur 
irreġistrati f’pajjiż ieħor. Hija tgħid li, għalkemm il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE f’dan il-qasam 
tippermetti li vetturi b’mutur li ma jkunux irreġistrati fil-Greċja jiddaħħlu fil-Greċja għal 
mhux aktar minn 6 xhur, l-awtoritajiet kompetenti jimponu miżuri arbitrarji bħal konfiska, 
impożizzjoni ta’ multi astronomiċi jew il-bejgħ obbligatorju. Hija titlob lill-Parlament 
Ewropew sabiex jiżgura li dan il-ksur ripetut tad-drittijiet leġittimi taċ-ċittadini ta’ l-UE 
jintemm.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-1 ta’ Frar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2007.

I. L-ilment

Ir-rikorrent, li għandha nazzjonalità Ġermaniża, kienet qed issuq fil-Greċja karozza reġistrata 
fil-Ġermanja. L-ewwel nett, hija tinforma lill-Parlament Ewropew li l-awtoritajiet Griegi 
għandhom il-prattika li jikkonfiskaw f’ċerti sitwazzjonijiet karozzi reġistrati f’pajjiż li 
mhuwiex il-Greċja u li jimmultaw lis-sidien tagħhom b’ammonti għoljin. It-tieni nett, hija 
ssemmi li l-Greċja titlob ħlas bħala taxxa għar-reġistrazzjoni mill-ġdid ta’ karozzi barranin u 
li din it-taxxa ta’ reġistrazzjoni hija għolja ferm. Hija tqis li dawn il-prattiċi tal-Greċja huma 
illegali u titlob lill-Parlament sabiex jieħu azzjoni sabiex iwaqqaf il-ksur tal-liġi Komunitarja.

II. Kummenti tal-Kummissjoni

Taxxa ta’ reġistrazzjoni
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Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-livell tal-Komunità, l-Istati Membri huma ħielsa li 
jiċċarġjaw taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi b’mutur, dejjem jekk dawn jirrispettaw il-liġi
Komunitarja primarja u sekondarja. Fir-rigward tal-liġi primarja, huma obbligati jirrispettaw 
Art. 90 tat-Trattat tal-KE li jipprojbixxi lill-Istati Membri milli jimponu, direttament jew 
indirettament, fuq il-prodotti ta’ l-Istati Membri l-oħra, tassazzjoni interna ta’ kwalunkwe tip 
li taqbeż dik imposta direttament jew indirettament fuq prodotti domestiċi simili. Dan il-
prinċipju fundamentali tal-liġi Komunitarja huwa ta’ importanza bażika fil-qasam tat-
tassazzjoni tal-karozzi minħabba li ta’ spiss, huwa fir-rigward ta’ dan l-aspett li tiġi vvalutata 
l-kompatibilità ta’ taxxa ta’ reġistrazzjoni mal-Liġi Komunitarja. Dan ifisser li, fil-prinċipju, 
il-Greċja m’hijiex ipprojbita milli timponi taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq l-ewwel reġistrazzjoni 
ta’ vetturi b’mutur fit-territorju tagħha, dejjem jekk tirrispetta l-liġi Komunitarja.
Minħabba li l-Kummissjoni qieset li l-Greċja tapplika l-iskali ta’ deprezzament, użati sabiex 
tiġi kkalkulata t-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi second-hand, b’hekk b’xi mod tikser l-Art. 
90 KE, hija ddeċidiet li tressaq lill-Greċja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dan il-każ,
C-74/06, li s-seduta pubblika għalih saret fit-18 ta’ April 2007, bħalissa huwa pendenti 
quddiem il-Qorti.
Id-Direttiva 83/182/KEE

Id-Direttiva 83/182/KEE tat-28 ta ’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-taxxa ġewwa l-
Komunità għal ċerti mezzi ta' trasport temporanjament importati fi Stat Membru minn Stat 
Membru ieħor (ĠU L 105, 23.4.1983) hija immirata lejn li telimina l-moviment liberu ta’ 
persuni u lejn l-istabbiliment ta’ suq intern Ewropew. Skond id-Direttiva, meta mezz tat-
trasport huwa temporanjament importat, tingħata eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-
vetturi u mit-taxxa tat-triq normali għal perjodu, kontinwu jew le, ta’ mhux aktar minn sitt
xhur matul kwalunkwe tnax-il xahar, diment li jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet:

- il-mezz tat-trasport inxtara skond il-kundizzjonijiet ġenerali ta’ tassazzjoni fis-seħħ 
fis-suq domestiku ta’ Stat Membru;

- l-individwu li jimporta dak il-mezz tat-trasport għandu r-residenza normali tiegħu1 fi
Stat Membru li mhuwiex dak l-Istat Membru ta’ importazzjoni temporanja u juża l-
mezz ta’ trasport imsemmi għall-użu privat tiegħu;

- il-mezz ta’ trasport ma jintremiex jew jinkera fl-Istat Membru ta’ importazzjoni 
temporanja jew jiġi misluf lil resident ta’ dak l-Istat.

Fis-sitwazzjoni konkreta, jidher li l-karozza tintuża mir-rikorrent fil-Greċja għal perjodu ta’ 
mhux aktar minn 6 xhur matul kwalunkwe perjodu ta’ tnax-il xahar, filwaqt li l-
petizzjonarja għandha r-residenza normali tagħha fil-Greċja. Dan ifisser li s-sitwazzjoni 
tar-rikorrent m’hijiex koperta bl-eżenzjonijiet provduti bid-Direttiva 83/182/KEE u għalhekk, 
il-Greċja m’hijiex meħtieġa teżenta l-karozza reġistrata fil-Ġermanja mit-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni Griega.

  
1 Artikolu 7(1) tad-Direttiva 83/182 jgħid li " Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, "residenza normali" tfisser 

il-post fejn persuna tgħix normalment, jiġifieri għal mill-inqas 185 jum f’kull sena kalendarja, minħabba 
rabtiet personali u tax-xogħol, jew fil-każ ta’ persuna mingħajr rabtiet tax-xogħol minħabba rabtiet 
personali li juru rabtiet mill-qrib bejn dik il-persuna u l-post fejn qed tgħix." 
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Direttiva 83/183/KEE
Id-Direttiva 83/183/KEE dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għall-importazzjonijiet 
permanenti ta' proprjetà personali ta' individwi minn xi Stat Membru (ĠU L 105, 23.4.1983, 
p. 64-65) ġiet introdotta sabiex tnaqqas l-ostakoli fiskali għall-moviment liberu ta’ persuni 
ġewwa l-Komunità. Id-Direttiva tintroduċi eżenzjoni għal taxxi tal-konsum applikabbli għal 
vetturi b’mutur importati fi Stat Membru, b’hekk tillimita b’mod konsiderevoli d-dritt ta’ l-
Istati Membri li jintaxxa f’dan il-qasam.
Skond id-Direttiva, kull Stat Membru għandu jeżenta minn kwalunkwe taxxa fuq il-konsum
vetturi b’mutur importati minn Stat Membru ieħor minn individwi privati meta jittrasferixxu 
r-residenza normali tagħhom, soġġett li jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet:

- il-vettura jeħtieġ li tkun inxtrat taħt il-kundizzjonijiet ġenerali ta’ tassazzjoni fis-seħħ 
fis-suq domestiku ta’ wieħed mill-Istati Membri, u ma għandhiex tkun is-suġġett, fuq 
il-bażi ta’ esportazzjoni, ta’ xi eżenzjoni jew ta’ xi rifużjoni ta’ xi taxxa fuq il-konsum;

- il-persuna li tkun qegħda timporta l-vettura għandha tkun użatha, fl-Istat Membru 
minn fejn qegħda tiġi esportata, għal perjodu ta’ mill-inqas sitt xhur qabel il-bidla fir-
residenza;

- il-vettura għandha tiġi ttrasferita lejn l-Istat il-ġdid ta’ residenza fi żmien tnax-il xahar 
mill-bidla fir-residenza tal-persuna li tkun qegħda timportaha;

- il-vettura importata ma għandhiex tintrema, tinkera jew tiġi mislufa matul il-perjodu 
ta’ tnax-il xahar wara l-importazzjoni tagħha, għajr f’ċirkostanzi ġġustifikati bix-
xieraq li jkunu ġew approvati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru ta’ 
importazzjoni.

F’dan il-punt, għandu jiġi emfażizzat li l-Qorti, b’mod kontrarju għall-pożizzjoni tal-
Kummissjoni, iddeċidiet li t-taxxi ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi miġbura f’bosta Stati Membri 
ma għandhomx jitqiesu bħala taxxi fuq il-konsum li jaqgħu fl-iskop ta’ din id-Direttiva. 
Għalhekk, is-sitwazzjoni tar-rikorrent lanqas ma hija koperta bid-Direttiva 83/183/KEE.

Penali
Fir-rigward tal-penali iebsin li l-Greċja qegħda timponi f’każijiet fejn it-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni ma tkunx tħallset, il-Qorti ddikjarat f’Każ 262/99 (Louloudakis) 1 , li wkoll 
indirizza l-penali Griegi talli ma titħallasx it-taxxa ta’ reġistrazzjoni, li l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tipprovdi għal serje ta’ penali hija kompatibbli mal-prinċipju ta’ proporzjonalità 
sakemm din tkun magħmula neċessarja b’rekwiżiti aktar importanti ta’ infurzar u prevenzjoni, 
meta tiġi kkunsidrata l-gravità tal-ksur. Il-Kummissjoni tqis is-sistema Griega tal-penali bħala 
waħda mhux raġonevoli u l-iskali tagħhom huma sproporzjonati. Din il-kwistjoni kienet is-
suġġett ta’ bosta ilmenti li bħalissa qegħdin jiġu indirizzati mill-proċedura dwar il-ksur Nru. 
1997/4258. Wara li wettqet il-proċedura ta’ ksur kontra l-Greċja, il-Kummissjoni iddeċidiet li 
tieħu lill-Greċja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ). Fil-każ tal-Qorti li issa huwa 
pendenti quddiem il-Qorti taħt in-numru C-156/04, is-seduta pubblika saret fis-26 ta’ Ġunju 
2006 u l-opinjoni ta’ l-Avukat Ġenerali, li tikkoinċidi mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni, 
ingħatat fl-14 ta’ Settembru 2006.

  
1 Każ C-262/99 Praskevas Louloudakis v. Repubblika Ellenika, par. 71.
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Il-Parlament Ewropew indirizza wkoll dan is-suġġett fir-Rapport Cashman (A6-0394/2005)
magħmul fuq inizjattiva tiegħu stess u approvat mill-Parlament nhar l-14 ta’ Frar 2006.

III. Konklużjoni
Is-servizzi tad-DĠ TAXUD sejrin jirreġistraw l-ittra tar-rikorrent bħala ilment u sejrin
iżommuha informata bl-azzjonijiet futuri possibbli tal-Kummissjoni fir-rigward tal-
kwistjonijiet, jiddependi fuq ir-riżultat tal-każijiet C-156/04 u C-74/06. 


