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Suġġett: Petizzjoni 1661/2012, imressqa minn Rumen Todorov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar it-tassazzjoni fuq il-karozzi fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jikkontesta l-politika dwar it-tassazzjoni għal karozzi ġodda u qodma fil-
Bulgarija. Hu jiddikjara li l-gvern mhux qed iħeġġeġ liċ-ċittadini biex jixtru karozzi aktar 
ekoloġiċi u sikuri.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant qed jikkontesta l-politika dwar it-tassazzjoni għal karozzi ġodda u qodma fil-
Bulgarija. Hu jiddikjara li t-taxxi fuq il-karozzi l-ġodda huma ogħla minn dawk fuq il-qodma. 
Għalhekk, hu jqis li l-gvern Bulgaru mhux qed iħeġġeġ liċ-ċittadini biex jixtru karozzi aktar 
ekoloġiċi u sikuri.

L-eżempju użat mill-petizzjonant jidher li jirreferi għad-danak varhu prevoznite sredstva (it-
taxxa fuq il-vetturi)1, taxxa annwali fuq iċ-ċirkolazzjoni, li r-rata tagħha tiddependi fuq il-
qawwa tal-magna u s-sena tal-manifattura tal-karozza.

                                               
1 L-Artikoli 52 et seq. tal-Zakon za mestnite danatsi i taxi (l-Att dwar it-Taxxi u t-Tariffi 
Lokali).
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Minbarra Direttiva waħda li għandha kamp ta’ applikazzjoni limitat ħafna1, ma hemm l-ebda 
armonizzazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fuq il-karozzi tal-passiġġieri. L-Istati Membri huma 
ħielsa li jiddeċiedu dwar it-taxxi li għandhom jiġu imposti fuq il-karozzi, il-livell u l-metodu 
ta’ kalkolazzjoni tagħhom, sakemm, madankollu, jikkonformaw mal-prinċipji ta’ 
nondiskriminazzjoni u ta’ moviment ħieles stabbiliti mit-Trattati2.

Fl-2005, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta għal Direttiva3 li tkun teħtieġ li l-Istati 
Membri jirristrutturaw is-sistemi ta’ tassazzjoni tagħhom fuq il-karozzi tal-passiġġieri. Din il-
proposta għandha l-għan li tippromwovi s-sostenibbiltà permezz tal-inklużjoni fil-bażi tat-
taxxa, kemm tat-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni kif ukoll tat-taxxi annwali fuq iċ-ċirkolazzjoni, 
elementi relatati direttament mal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju tal-karozzi tal-
passiġġieri.  Madankollu, il-proposta sal-lum għad m’għandhiex l-appoġġ unanimu meħtieġ 
tal-Istati Membri.

Bħala konsegwenza, taħt il-liġi attwali tal-UE, l-Istati Membri mhumiex obbligati 
jikkunsidraw il-prestazzjonijiet ambjentali tal-karozzi jew is-sigurtà tagħhom għall-
kalkolazzjoni tat-taxxi li jimponu. 

Is-sempliċi fatt li l-leġiżlazzjoni Bulgara tipprovdi għal taxxa ogħla fuq iċ-ċirkolazzjoni għall-
karozzi ġodda milli għal dawk qodma (li għandhom l-istess qawwa tal-magna) ma jurix ksur 
tal-liġi tal-UE. 

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni ssib li l-fatti ppreżentati mill-petizzjonant ma jurux ksur tal-liġi tal-UE.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 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, 
23/04/1983, p. 59-63.

2 Ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet legali prinċipali li jinħolqu fil-qasam tat-tassazzjoni fuq il-vetturi hija 
ppreżentata fid-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni “Il-prinċipji ta’ tassazzjoni tal-vetturi bil-
mutur skont il-liġi tal-UE kif interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja” li jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-
14.12.2012 “Insaħħu s-suq uniku billi nneħħu x-xkiel fiskali transkonfinali għall-karozzi”, COM(2012) 756 
final.

3 KUMM(2005) 261 finali; stqarrija għall-istampa IP/2005/839.


