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Suġġett: Petizzjoni 1557/2009, ippreżentata minn Izabella Mészárosné Györvári, ta’ 
nazzjonalità Ungeriża, f’isem il-Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége 
(Unjoni għall-Protezzjoni tal-Interessi tan-Negozju), dwar diskriminazzjoni 
kontra n-negozji żgħar u ta’ daqs medju fl-Ungerija u nuqqas ta’ konformità 
mal-istandards tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li n-negozji żgħar u ta’ daqs medju fl-Ungerija qegħdin jiġu ttrattati 
b’mod diskriminatorju mill-awtoritajiet nazzjonali li implimentaw leġiżlazzjoni dwar it-taxxa, 
l-iffinanzjar u l-parteċipazzjoni fi proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti, u li għaldaqstant 
tiffavorixxi l-prattiki monopolistiċi tal-kumpaniji multinazzjonali. Hi tikkritika wkoll l-
attitudni tal-banek lejn in-negozji żgħar u ta’ daqs medju, u tindika li ħafna minnhom, billi ma 
jkunux jistgħu jieħdu fondi, qed jispiċċaw ifallu. Hi temmen li l-awtoritajiet Ungeriżi huma 
estremament stretti fejn jidħol il-ħlas tat-taxxi minn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, iżda 
huma aktar lesti li jittolleraw ħlas tardiv minn kumpaniji kbar. Hija qed titlob li ssir 
investigazzjoni mill-Parlament Ewropew dwar l-allegazzjonijiet tagħha, waqt li titolbu jadotta 
riżoluzzjoni li tappella lill-awtoritajiet Ungeriżi jikkonformaw mal-istandards Ewropej dwar 
it-trattament tan- negozji żgħar u ta’ daqs medju.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-petizzjoni, li tirrifletti l-fehmiet u l-ilmenti tal-petizzjonanta, tqajjem diversi kwistjonijiet 
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legali relatati mas-sitwazzjoni tan-negozji żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-Ungerija fl-2009.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni ġenerali fl-Ungerija, is-settur tal-SMEs fl-2009 kellu perċentwal 
ta’ mikronegozji ogħla mill-medja tal-UE, filwaqt li l-perċentwal ta’ negozji żgħar u ta’ daqs 
medju kien konsegwentement iżgħar.

Il-kontribut tal-SMEs fl-ekonomija Ungeriża, definit bħala l-perċentwal tal-valur miżjud 
totali, kien iżgħar mill-medja tal-UE. B’kuntrast ma’ dan, il-kontribut tal-SMEs għall-impjiegi 
fl-Ungerija (71%) kien ogħla meta mqabbel mal-medja tal-UE (67%). Fis-settur tal-SMEs 
hemm differenzi kbar: jeżisti numru relattivament kbir ta’ mikronegozji fl-Ungerija, li 
għalhekk jikkontribwixxu iktar għall-impjiegi (35%) mill-medja tal-UE (30%).

Tqajmu numru ta’ punti speċifiċi fil-petizzjoni: l-ewwel nett il-finanzjament tan-negozji mill-
banek. Il-petizzjoni ssemmi kuntratti ta’ self itterminati b’mod unilaterali mill-banek. Filwaqt 
li s-self mogħti lill-klijenti huwa soġġett għar-regolamenti tal-UE, is-self mogħti lill-
kumpaniji mhuwiex irregolat speċifikament fil-livell Ewropew. Għaldaqstant, l-Istati Membri 
għandhom il-libertà li jintroduċu l-liġijiet tagħhom dwar is-self lill-kumpaniji. Għalhekk 
f’dawn iċ-ċirkostanzi jiġu applikati r-regoli nazzjonali. Jekk is-self jiġi tterminat abbażi ta’ 
deċiżjoni mingħajr raġuni jew li ma tkunx iġġustifikata mill-bank, f’dak il-każ jista’ jiġi 
kkunsidrat rikors ġudizzjarju min-naħa tan-negozju.

Barra minn hekk, il-petizzjoni tagħmel referenza għall-ħlasijiet tal-bejjiegħa bl-imnut u għan-
nuqqas ta’ ħlas lill-fornituri meta l-ħlas ikun irid isir minn negozji kbar. Fis-16 ta’ Frar 2011 
il-Kummissjoni adottat Direttiva ġdida1 biex tiġġieled il-ħlas tardiv. Id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva l-ġdida jinkludu, fost l-oħrajn:

 L-armonizzazzjoni tal-perjodu ta’ ħlas tal-awtoritajiet pubbliċi lin-negozji. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom iħallsu għall-prodotti u s-servizzi li jakkwistaw fi 
żmien 30 jum jew, f’ċirkostanzi verament eċċezzjonali, fi żmien 60 jum. 

 Il-libertà kuntrattwali fit-tranżazzjonijiet kummerċjali: in-negozji jridu jħallsu l-fatturi 
tagħhom fi żmien 60 jum, sakemm ma jiddeċidux espliċitament mod ieħor u sakemm 
dan ma jkunx inġust għall-aħħar. 

 In-negozji se jkunu awtomatikament intitolati għall-imgħax fil-każ ta’ ħlas tardiv u 
jistgħu wkoll jiksbu, bħala minimu, somma stabbilita ta’ EUR 40 bħala kumpens 
għall-ispejjeż ta’ rkupru. Huma intitolati li jiksbu kumpens għal kwalunkwe spejjeż ta’ 
rkupru li jkunu raġonevoli. 

 Ir-rata ta’ mgħax statutorja għall-ħlas tardiv tiżdied b’mill-inqas 8 fil-mija iktar mir-
referenza tal-Bank Ċentrali Ewropew.  L-awtoritajiet pubbliċi mhumiex intitolati 
jistabbilixxu rata ta’ interessi aktar baxxa għall-imsemmi ħlas tardiv. 

L-Istati Membri jistgħu barra minn hekk iżommu jew idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet li 
huma iktar favorevoli għall-kredituri mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva l-ġdida. Din id-
Direttiva għandha tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali mhux iktar tard mis-16 ta’ Marzu 2013.

Fir-rigward tal-kontijiet tal-intrapriżi, il-petizzjonanta ssostni li hemm diskriminazzjoni fl-
applikazzjoni tal-liġi Ungeriża b’rabta mal-pubblikazzjoni tal-kontijiet tal-kumpaniji. Ċerti 

                                               
1 Id-Direttiva 2011/7/UE.
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kumpaniji multinazzjonali jistgħu jkunu vvantaġġati, b’detriment għall-SMEs Ungeriżi. 
Għalkemm id-Direttivi Ewropej dwar il-kontabilità jirrikjedu li l-kumpaniji jippubblikaw il-
kontijiet annwali tagħhom, l-implimentazzjoni ta’ dan ir-rekwiżit, b’mod partikolari d-
definizzjoni u l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet, taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet Ungeriżi. 
L-awturi ta’ din il-petizzjoni huma mistiedna jirrikorru l-ewwel nett għand l-awtoritajiet 
nazzjonali.

F’dak li jirrigwarda l-akkwist pubbliku, il-petizzjonanta ssostni li l-SMEs fir-realtà 
m’għandhomx il-possibilità li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti għaliex ċerti 
kuntratturi jiġu awtorizzati jipparteċipaw f’dawn il-proċeduri minkejja l-fatt li għandhom jiġu 
esklużi minħabba l-imġiba diżonesta tagħhom fis-suq.

Skont studju kkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea u ffinalizzat fl-2010 għall-perjodu 
bejn l-2006 u l-2008, l-SMEs ħadu medja ta’ 60% tal-kuntratti pubbliċi li jaqbżu l-limitu 
minimu Ewropew bħala kuntratturi prinċipali, li jikkorrispondi għal 34% tal-valur ta’ dawn il-
kuntratti. Fl-Ungerija, 47% tal-valur ta’ dawn il-kuntratti ngħata lil SMEs, li jikkorrispondi 
għal rata ogħla mill-medja tal-UE.1

Il-Kummissjoni Ewropea tagħti importanza kbira lill-iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għall-
kuntratti ta’ akkwist pubbliċi, u ppubblikat dokument li jipprovdi linji gwida dwar dan, li 
jistabbilixxi kif il-qafas legali fis-seħħ jista’ jiġi applikat biex jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs 
filwaqt li jidentifika l-prattiki nazzjonali utli. Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll bl-
Ungeriż2. 

Id-Direttivi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku 3fihom ċerti kriterji tal-esklużjoni obbligatorji 
(pereżempju l-operaturi ekonomiċi involuti fil-korruzzjoni jew fil-frodi) u kriterji fakultattivi 
oħra tal-esklużjoni li jistgħu jiġu invokati mill-awtoritajiet pubbliċi li jallokaw il-kuntratti, 
pereżempju nuqqasijiet tal-offerenti jew atti professjonali diżonesti gravi. Dawn il-kriterji tal-
esklużjoni huma riflessi fl-Att Ungeriż dwar l-Akkwist Pubbliku u l-applikazzjoni tagħhom 
hija r-responsabilità tal-awtoritajiet kontraenti individwali.

Il-Kummissjoni għandha l-possibilità li tibda proċedura ta’ ksur kontra Stat Membru jekk dan 
jikser il-liġi tal-UE. Il-petizzjoni ma fihiex elementi li jippermettu lill-Kummissjoni tagħmel 
konklużjonijiet f’dan is-sens.

Fl-aħħar nett, f’dak li jirrigwarda l-kwistjonijiet  tat-taxxa, il-petizzjonanta tikkritika l-liġi 
Ungeriża li tintitola l-awtoritajiet għall-ħlas tas-somma tal-VAT imposta fuq is-servizz 
ipprovdut min-negozju inkwistjoni, anke jekk dan ma jkunx irċieva konsiderazzjoni tas-

                                               
1 Evalwazzjoni tal-Aċċess tal-SMEs għas-Suq tal-Akkwist Pubbliku fl-UE, DĠ Intrapriża u Industrija, Rapport 
Finali, Settembru 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf). 
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 
servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114-240); Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1-113). 



PE467.093v03-00 4/5 CM\1000233MT.doc

MT

servizz tiegħu.

Skont l-Artikoli 62 u 63 tad-Direttiva 2006/112/KE tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta’ 
taxxa fuq il-valur miżjud, l-awtoritajiet tat-taxxa huma intitolati jiġbru t-taxxa min-negozju 
meta jiġu pprovduti l-merkanzija jew is-servizzi, għalkemm iż-żmien għall-ħlas jista’ jkun 
pospost.

Skont l-Artikolu 90 tal-istess Direttiva, fil-każ ta’ nuqqas ta’ pagament totali jew parzjali wara 
li l-provvista tkun saret, l-ammont taxxabbli għandu jiġi ridott għaldaqstant skont 
kundizzjonijet li jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. Madankollu, l-Istati Membri huma liberi li 
jidderogaw minn din ir-regola.

Fid-dawl tal-imsemmija dispożizzjonijiet , il-prattika tal-awtoritajiet Ungeriżi deskritta fil-
petizzjoni, li tikkonsisti fl-intitolament għall-ammont tal-VAT qabel il-ħlas tal-fattura 
mogħtija għall-provvista ta’ servizz, ma tidhirx li tikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 
2006/112/KE. F’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas tal-fattura, il-bażi taxxabbli tal-VAT titnaqqas skont 
il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Istati Membri. Madankollu, billi l-Istati Membri jistgħu 
jidderogaw minn din ir-regola, huma mhumiex obbligati joffru l-possibilità ta’ tali tnaqqis.

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-petizzjoni ma tinkludix informazzjoni li tindika ksur tad-
Direttiva inkwistjoni.

Il-petizzjoni ma tindikax ksur tal-liġi Komunitarja.

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni (REV), li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
L-awtoritajiet Ungeriżi pprovdew elementi ulterjuri fl-ittra tagħhom tal-21/04/2012.

Wara l-elezzjonijiet tal-2010, il-gvern il-ġdid Ungeriż ħa numru ta’ miżuri li jindirizzaw it-
tħassib tal-petizzjonanta. L-awtoritajiet Ungeriżi jistqarru li l-ebda kwistjoni msemmija fil-
petizzjoni ma tqajjem responsabbiltà tal-istat tal-Ungerija fir-rigward tal-vjolazzjoni ta’ 
kwalunkwe liġi tal-UE. Il-petizzjonanta tagħraf ukoll l-isforzi tal-gvern attwali sabiex itejjeb 
l-ambjent tan-negozju fir-risposta tiegħu tal-5 ta’ Frar 2013 lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

Wara li analizzat ir-risposta tal-awtoritajiet Ungeriżi u kkunsidrat l-argumenti li jinsabu fiha, 
il-Kummissjoni tikkonferma l-pożizzjoni preċedenti tagħha li m’hemm l-ebda evidenza li 
tistabbilixxi ksur ta’ dik il-liġi tal-UE mill-istat Ungeriż. 

L-argumenti inklużi fl-ittra jindirizzaw numru ta’ kwistjonijiet u jipprovdu rispons ċar 
għalihom. Xi wħud minn dawn l-eżempji huma elenkati hawn taħt:

Prattiki tan-negozju inġusti jew frodulenti: 

- (il-ħlas lil kumpaniji li filfatt ma jwettqux ix-xogħol jew iwettquh biss parzjalment): L-
awtoritajiet Ungeriżi ħadu miżuri biex jindirizzaw din il-problema. Dawn jinkludu pjan ta’ 
azzjoni biex jgħin l-SMEs li huma fl-aħħar ta’ katina tan-negozju biex effettivament jitħallsu. 
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Mill-2012 hemm rekwiżiti ta’ rapportar aktar stretti. Sidien ta’ negozji frodulenti huma 
projbiti għal 5 snin li jibdew negozju ġdid.

- (fi proċeduri dwar l-akkwist pubbliku): operaturi ekonomiċi involuti f’dawn il-prattiki 
jistgħu, f’ċerti kundizzjonijiet, jiġu esklużi mill-parteċipazzjoni f’offerti pubbliċi, sakemm l-
awtorità kontraenti tkun iddependiet fuq l-użu tal-bażi ta’ esklużjoni rilevanti msemmija fl-
Artikolu 45(2) tad-Direttiva 2004/18/KE jew l-Artikolu 54(4) tad-Direttiva 2004/17/KE. 
Madanakollu, l-użu ta’ din il-bażi ta’ esklużjoni fl-avviż dwar il-kuntratt mhuwiex obbligu u 
l-awtorità kontraenti dejjem tista’ tagħżel li ma teskludix kumpaniji li kienu involuti f’dawn 
il-prattiki. Il-liġi tal-UE tkun inkisret biss jekk l-awtorità kontraenti tipprojbixxi l-
parteċipazzjoni ta’ kumpaniji involuti f’prattiki tan-negozju inġusti jew frodulenti fl-avviż tal-
kuntratt, iżda mbagħad tonqos milli teskludi lil dawn il-kumpaniji matul il-proċedura ta’ 
akkwist. Dan għandu jiġi assessjat fuq bażi ta’ każ b’każ.

VAT: Il-petizzjonanta kkritikat il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT li timponi l-obbligu tal-
ħlas tal-VAT indikat fuq il-fattura anki jekk dik il-fattura ma titħallasx mir-riċevitur tal-
oġġetti jew is-servizzi.

Regola bħal din madanakollu mhijiex f’kunflitt mas-sistema Ewropea komuni tal-VAT. 
Filwaqt li skont l-Artikolu 90(1) tad-Direttiva dwar il-VAT (Direttiva 2006/112/KE), l-
ammont taxxabbli għandu jitnaqqas f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas parzjali jew totali, l-Istati 
Membri jistgħu jidderogaw minn dik ir-regola skont l-Artikolu 90(2) u jirrikjedu l-ħlas tat-
totalità tal-VAT f’dawn il-każijiet.

Barra minn hekk, wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropew tat-28 ta’ Lulju 
2011 (C-274/10, Il-Kummissjoni v l-Ungerija) l-Ungerija kellha tirtira regola li kienet 
tipprojbixxi r-rifużjoni tal-VAT tal-input mill-awtoritajiet tat-taxxi fejn it-tranżazzjoni tal-
input (inkluż il-VAT tal-input) ma ġietx saldata finanzjarjament mill-persuna taxxabbli. Bħala 
riżultat, persuni taxxabbli issa jistgħu jitolbu r-rifużjoni ta’ din il-VAT tal-input mhux 
imħallsa.

Fir-rigward tal-perjodu li fih għandha ssir ir-rifużjoni tal-VAT eċċessiva lill-persuni 
taxxabbli, l-Artikolu 183 tad-Direttiva dwar il-VAT tippermetti lill-Istati Membri li 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet ta’ din ir-rifużjoni. Il-kundizzjonijiet applikati mil-
leġislazzjoni Ungeriża, kif ikkomunikati mill-awtoritajiet Unġeriżi (rifużjoni fi żmien 75 jum; 
u 30 u 45 jum fejn il-VAT eċċessiva tkun inqas minn 1 miljin HUF – 3400 EUR) 
madanakollu ma jidhrux li jmorru kontra d-Direttiva dwar il-VAT.

Uffiċċju tat-Taxxa Nazzjonali u tad-Dwana (NTCO): l-awtoritajiet Ungeriżi rrifjutaw id-
dikjarazzjonijiet dwar il-metodi u l-proċeduri tal-NTCO. L-istatistika tappoġġja wkoll il-
pożizzjoni tal-gvern.

L-aċċess tal-SMEs għall-iffinanzjar: Il-Gvern ipperċepixxa din il-problema u ttieħdu diversi 
miżuri biex jappoġġjaw l-SMEs. Il-programm tal-Karta Széchenyi ġie estiż: m’għadux faċilità 
sempliċi ta’ overdraft, iżda jippermetti lill-SMEs jiffinanzjaw l-investimenti u l-kapital 
tagħhom li jdur.  F’Diċembru 2011, ġie ffirmat ftehim ma’ banek kummerċjali biex ikunu 
disponibbli aktar finanzjamenti għall-SMEs. Ġew introdotti tipi ġodda ta’ mikrokrediti fl-
2011 fil-qafas tal-programm JEREMIE.


