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Suġġett: Petizzjoni 0951/2004, imressqa minn Jan Dolezal ta' nazzjonalità Pollakka, 
f'isem il-"Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu", dwar il-
ksur ta’ liġi tal-Komunità minn dispożizzjonijiet ġodda tat-taxxa Pollakka

1. Sommarju tal-petizzjoni

B’riferenza għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-taxxa Pollakka li jaffettwaw prodotti u 
servizzi, adottati fil-11 ta’ Marzu 2004, il-petizzjonant isostni li r-regoli marbuta mal-garanziji 
tal-VAT huma partikolarment ħorox għal intrapriżi żgħar u medji u li jiksru l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti, l-aktar is-seba’ Direttiva tal-Kunsill 77/388/KE dwar l-armonizzazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ April 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

A. Il-petizzjoni.

1. Il-petizzjonant jirreferi għal-liġi Pollakka tal-VAT tal-11 ta’ Marzu 2004 (fis-seħħ mill-1 
ta’ Mejju 2004) u b’mod partikolari l-Artikolu 97 (paragrafi 5 sa 8). Dan l-Artikolu jagħti 
estensjoni għaż-żmien mogħti għal rimborż ta’ VAT żejjed għal 180 jum applikabbli għal 
ċerti tipi ta’ persuni taxxabbli (minflok iż-żmien normali ta’ rimborż li jammonta għal 60 jum 
jew anki 25 jum jekk jiġu sodisfatti diversi kriterji). Fl-istess ħin, id-dispożizzjonijiet 
introduċew "il-possibilità ta’ eżenzjoni effettiva minn din ir-restrizzjoni permezz ta’ ħlas ta’ 
garanzija ta’ 250.000 zl". Il-petizzjonant huwa tal-fehma li dawn id-dispożizzjonijiet ixekklu 
l-ħelsien tan-negozju fi ħdan il-Komunità u jiksru l-Liġi Komunitarja.
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B. Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-petizzjoni.   

B.1. Liġi Komunitarja.

2. Artikolu 18 tas-Sitt Direttiva dwar il-VAT1 jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw it-tħaddim
tad-dritt li jitnaqqas il-VAT. Paragrafu 4 f’din id-dispożizzjoni jgħid hekk: 

"Fejn matul perjodu taxxabbli partikolari l-ammont tat-tnaqqis awtorizzat jaqbeż l-ammont 
tat-taxxa dovuta, l-Istati Membri jistgħu jew iroddu lura l-flus jew imexxu ż-żejjed ’il quddiem 
għall-perjodu taxxabbli li jmiss skont il-kondizzjonijiet li jistabbilixxu huma.

Iżda Stati Membri jistgħu jirrifjutaw li jagħtu rimborż jew li jmexxu ’l quddiem l-ammont jekk 
l-ammont żejjed ikun ftit wisq".

B.2. Id-dispożizzjonijiet Pollakki.

3. L-Artikolu 87 tal-Liġi Pollakka tal-VAT (li ssir referenza għaliha bħala "il-Liġi") 
jikkonċedi illi, meta matul perjodu taxxabbli, l-ammont ta’ VAT li jista’ jitnaqqas jaqbeż l-
ammont dovut ta’ taxxa, il-persuna taxxabbli tista’ jew titlob ir-rimborż tal-VAT żejjed jew 
tista’ titlob li dak li hu żejjed jinġieb ’il quddiem għall-perjodu taxxabbli ta’ wara. Fl-ewwel 
każ, l-awtoritajiet tat-taxxa jridu jroddu lura l-ammont fi żmien 60 jum mill-ġurnata li fiha l-
persuna taxxabbli tissottometti d-denunzja tagħha. Dan iż-żmien jitnaqqas għal 25 jum meta 
jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet (imfissra f’paragrafu 6 ta’ dak l-Artikolu). 

4. Madankollu, l-Artikolu 97 tal-Liġi jtawwal iż-żmien għar-rimborż sa 180 jum f’żewġ 
każijiet:

(i) għal persuni taxxabbli li jagħtu bidu għal attivitajiet taxxabbli; u

(ii) għal persuni taxxabbli li jkunu bdew tali attivitajiet inqas minn 12-il xahar qabel mal-
uffiċċju tat-taxxa jkun notifikat minnhom bil-ħsieb tagħhom li jkun involuti fi provvisti intra-
Komunitarji jew akkwisti intra-Komunitarji.

5. Dan iż-żmien "imtawwal" ta’ 180 jum jitwaqqaf ladarba l-persuna taxxabbli tissottometti d-
denunzja tat-taxxa matul perjodu ta’ 12-il xahar. Għal dan il-għan, ikunu meqjusa mhux biss 
denunzji tal-VAT iżda wkoll kull denunzja oħra tat-taxxa marbuta ma’ dħul mill-Istat, 
fosthom it-taxxa fuq id-dħul personali. 

6. Minkejja dan kollu, iż-żmien "imtawwal" ma japplikax jekk il-persuna taxxabbli tagħmel 
guarantee security, valuable security jew garanzija bankarja għas-somma ta’ PLZ 250.000. Il-
persuna taxxabbli tista’ tapplika għand l-uffiċċju tat-taxxa għall-eżenzjoni jew rimborż tas-
security jew tal-garanzija malli jiskadi l-perjodu ta’ tnax-il xahar kif deskritt f’punt 5 hawn 

                                               
1 Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar 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' evalwazzjoni (ĠU L 145 
tat-13.6.1977, p. 1).
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fuq.

B.3. Il-każistika tal-Qorti tal-KE.

7. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja titratta l-interpretazzjoni  tal-Artikolu 18(4) tas-Sitt Direttiva 
tal-VAT fis-sentenza tagħha f’Garage Molenheide1. F’dak il-każ, il-Qorti tal-KE kienet 
iffaċċjata b’miżuri nazzjonali maħsuba għal attachment preventiv ta’ kreditu tal-VAT 
rimborżabbli fejn jew ikun hemm raġunijiet serji għall-preżunzjoni ta’ evażjoni ta’ taxxa, jew 
fejn awtorità tat-taxxa tiddikjara li jkun hemm VAT dovuta, liema dovut ikun ikkontestat 
mill-persuna taxxabbli.

8. Il-Qorti iddeċidiet illi:

(i) il-mekkaniżmi misjuba fil-leġiżlazzjoni nazzjonali huma "miżuri ta’ irkupru" li, bħala tali, 
mhumiex esklużi mill-Artikolu 18(4) tas-Sitt Direttiva tal-VAT;

(ii) madankollu, dawn il-miżuri jridu jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità, għaldaqstant 
ma jistgħux imorru lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jiksbu l-għan tagħhom; u 

(iii) hija l-qorti nazzjonali li teżamina jekk il-miżuri msemmija u l-mod li bih kienu applikati 
mill-awtorità amministrattiva kompetenti kinux proporzjonali jew le.

9. Fil-Kummissjoni v Italy2, il-Qorti tal-KE reġgħet kienet kienet iffaċjata bl-interpretazzjoni 
ta’ din id-dispożizzjoni. F’punti 32 u 33 tas-sentenza, il-Qorti iddeċidiet kif ġej:

"32. Jidher mit-termini mfissra fl-Artikolu 18(4) tas-Sitt Direttiva, u b’mod partikolari mill-
frażi skont kondizzjonijiet li jridu jfasslu, illi l-Istati Membri għandhom ċerta libertà biex 
jimmanuvraw meta jiġu biex jistabbilixxu l-kondizzjonijiet tar-rimborż ta’ VAT żejjed. 

33. Minkejja dan, minħabba li r-rimborż ta’ VAT żejjed hu wieħed mill-fatturi fundamentali li 
jiżguraw it-tħaddim tal-prinċipju tan-newtralità tas-sistema komuni tal-VAT, il-kondizzjonijiet 
misħuqa mill-Istati Membri ma jikkontradixxux dak il-prinċipju billi jġegħlu lill-persuna 
taxxabbli tħallas il-VAT kollu jew parti minnu."

Ċ. Konklużjoni. 

10. Fid-dawl ta’ dawn is-sentenzi jidher li l-kwistjoni rigward il-petizzjoni preżenti hija jekk 
il-miżuri Pollakki dwar iż-żmien "imtawwal" għar-rimborż tal-VAT humiex proporzjonali 
jew le. Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakki sabiex tieħu l-opinjoni 
tagħhom fuq il-kwistjoni. Skont it-tagħrif miġbur, il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar x’passi 
ulterjuri għandhom jittieħdu.

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Lulju 2006.

                                               
1 Sentenza tat-18 ta’ Diċembru 1997 fil-każijiet konġunti  C-286/94, C-340/95, C-401/95 u C-47/96.

2 Sentenza tal-Qorti tal-25 ta’ Ottubru 2001 fil-każ C-78/00.
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Bħala riżultat tal-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li saret fit-22-23 ta’ Frar 2006, DĠ 
TAXUD intalab jipprovdi aktar tagħrif dwar din il-petizzjoni. Jidher li l-membri tal-Kumitat 
huma essenzjalment interessati li jkunu jafu f’liema stat jinsab l-eżami li sar mill-
Kummissjoni Ewropea rigward il-Liġi Pollakka tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud. Dan għaliex 
il-petizzjonant, is-Sur Dolezal, kien ġibed l-attenzjoni tal-Parlament għal allegata 
inkompatibilità ġenerali ta’ dik il-liġi mas-Sitt Direttiva dwar il-VAT mingħajr ma kien ta 
aktar tagħrif dwar il-kwistjoni1. 

DĠ TAXUD isostni li fil-preżent qiegħed jeżamina mhux biss il-Liġi Pollakka tal-VAT iżda 
wkoll il-liġi tal-VAT li hemm fis-seħħ fl-Istati Membri l-oħra li ssieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-
1 ta’ Mejju 2004. Fil-kuntest ta’ dik l-analiżi, id-DĠ TAXUD talab tagħrif minn uħud mill-
Istati Membri fuq aspetti partikolari differenti tal-leġiżlazzjoni msemmija.

Jekk, bħala riżultat tal-eżerċizzju ta’ monitoraġġ magħmul mid-DĠ TAXUD, ikun identifikat 
ksur tal-liġi tal-Komunità, il-Kummissjoni tadotta l-irwol tagħha ta’ gwardjana tat-trattati kif 
stabbilit mill-Artikolu 211 tat-Trattat tal-KE. 

5. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2007.

Il-Parlament Ewropew talab lill-Kummissjoni tirrapporta dwar l-istat preżenti ta’ din il-
petizzjoni. F’dan ir-rigward id-DĠ TAXUD jinnota:

- illi fit-tweġiba tiegħu tal-24 ta’ Diċembru 2006 għall-ittra ta’ avviż formali mibgħuta mill-
Kummissjoni fit-18 ta’ Ottubru 2006, l-awtoritajiet Pollakki kienu tal-fehma li l-
leġiżlazzjoni Pollakka kienet konformi mal-Liġi Komunitarja; minħabba f’hekk DĠ 
TAXUD ħaseb li jibqa’ miexi ’l quddiem bil-proċedura ta’ ksur; 

- illi fl-14 ta’ Ġunju 2007 f’Varsavja sar package meeting bejn l-uffiċjali ta’ DĠ TAXUD u 
l-awtoritajiet Pollakki dwar il-ksur u fi ħdan din il-laqgħa nformaw lis-servizzi tal-
Kummissjoni illi, minkejja t-tweġiba għall-ittra ta’ avviż formali, huma fl-aħħar mill-
aħħar aċċettaw il-fehmiet tal-Kummissjoni u li għaldaqstant bdiet tiġi abbozzata liġi li 
temenda l-leġiżlazzjoni preżenti;

- illi fis-27 ta’ Awissu 2007, intbagħtet ittra lir-Rappreżentanza Permanenti Pollakka li fiha 
ntalab tagħrif dwar is-sitwazzjoni preżenti ta’ dan l-abbozz ta’ liġi; 

- illi fil-31 ta’ Awissu 2007, l-awtoritajiet Pollakki wieġbu billi qalu li l-abbozz kien 
qiegħed jistenna li jgħaddi għat-tieni qari fil-Parlament iżda li ma kienx hemm ċertezza 
dwar il-perjodu ta’ żmien li dan kien se jieħu;

  -     illi, fid-dawl ta’ din l-aħħar tweġiba, is-servizzi tal-Kummissjoni bi ħsiebhom jibqgħu 
miexjin bil-proċedura billi jibagħtu ittra addizzjonali ta’ avviż formali.

6. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.
                                               
1 Barra minn hekk, is-Sur Dolezal ressaq ukoll aspett partikolari tal-Liġi Pollakka tal-VAT li, fil-fehma 

tiegħu, setgħet ikkontribwiet għall-ksur tal-Liġi Komunitarja. Dan l-aspett kien diġà ġie trattat mill-
Kummissjoni fl-ewwel Komunikazzjoni fuq din il-petizzjoni, fid-19 ta’ Settembru 2005.
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Il-Parlament Ewropew talab lill-Kummissjoni biex tirrapporta dwar il-qagħda attwali ta’ din 
il-petizzjoni. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tikkonferma :

- illi fl-1 ta’ Frar 2008, il-Kummissjoni bagħtet ittra kumplimentari ta’ avviż formali, li 
kienet tiddikkjara li l-Artikolu 95(7) tal-Liġi Pollakka tal-VAT li tistabbilixxi garanzija ta’  
250.000 PLN (62.000 ewro) sabiex tiġi evitata l-applikazzjoni taż-żmien ta’ rimborż ta’ 
180 ġurnata stabbilit f’paragrafu (5) tal-istess dispożizzjoni, li meta jiġi applikat 
irrispettivament mir-riskju reali li jiffaċċja t-Teżor Pubbliku u d-daqs u ċ-ċirkostanzi 
proprji tal-persuna taxxabbli involuta, ma jikkonformax mal-Liġi Komunitarja.

- illi fl-1 ta’ April 2008, l-awtoritajiet Pollakki wieġbu l-ittra ta' avviż formali, u ddikkjaraw 
li ż-żmien ta’ 180 ġurnata għar-rimborż tal-VAT ma jistax jitqies sproporzjonat fih 
innifsu. Huma infurmaw ukoll li l-proċedimenti li jintroduċu sistema ġdida ta’ garanzija 
diġà qegħdin isiru;

- illi l-Qorti Ewropea fis-sentenza tal-Kawża C-25/07 (Alicja Sosnowska) tal-10 ta’ Lulju 
2008, iddikkjarat li d-dispożizzjonijiet Pollakki li jestendu ż-żmien ta’ rimborż minn 60 
għal 80 ġurnata, disponibbli għall-uffiċċju nazzjonali tat-taxxa għar-rimborż ta’ VAT 
eċċessiv lil kategorija ta’ persuni taxxabbli, sakemm dawk il-persuni ma jagħmlux
depożitu ta’ garanzija ta' valur ta’ 250.000 PLN, mhumiex konformi mas-Sitt Direttiva 
VAT u mal-prinċipju ta’ proporzjonalità;

- illi fil-15 ta’ Diċembru 2008, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra amministrattiva lill-
awtoritajiet Pollakki u talbuhom informazzjoni dettaljata (inklużi testi leġiżlattivi) fir-
rigward tal-miżuri previsti li jikkonformaw mal-Liġi Komunitarja kif interpretata mill-
Qorti fil-Kawża C-25/07;

- illi fl-10 ta’ Frar 2009, l-awtoritajiet Pollakki infurmaw lill-Kummissjoni li l-Artikolu 97 
(5)-(8) tal-liġi Pollakka tal-VAT kien irrevokat bl-Att li Jemenda tas-7 ta’ Novembru 2008 
(Ġurnal tal-Liġi tat-28.11.08, Nru. 209 pos. 1320). Attwalment, m’hemm ebda ħtieġa li 
jitħallas id-depożitu ta’ garanzija biex tiġi evitata l-applikazzjoni taż-żmien ta’ 180 
ġurnata għar-rimborż tal-VAT. L-emenda daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2008. 

Għalhekk, fid-dawl tal-aħħar risposta, il-Kummissjoni tipprevedi li tipproponi l-għeluq tal-
proċedura ta' ksur (IN/C/06/2319).
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