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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0202/2013, imressqa minn E. J., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
taxxa doppja fuq il-fatturat fuq ix-xiri ta’ karozza ġdida

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħix fil-Ġermanja, u xtara karozza hemmhekk. Il-vettura ntużat prinċipalment 
fl-Awstrija. F’dak iż-żmien il-petizzjonant ma kienx jaf li kien imissu rreġistraha fl-Awstrija 
għalkemm il-post primarju ta’ residenza tiegħu kien il-Ġermanja. Issa jkollu jħallas it-taxxa 
fuq il-fatturat fl-Awstrija. L-awtoritajiet tat-taxxa Ġermaniżi mhux lesti li jirrifondu t-taxxa 
fuq il-fatturat li tħallset fil-Ġermanja. Skont parir li ngħata, rifużjoni bħal din mhijiex possibli 
fejn ikun hemm suspett ta’ frodi. Madankollu, il-petizzjonant ma jikkunsidrax li jeżisti xi 
suspett bħal dan: pjuttost, dan kien każ ta’ negliġenza jew żball. Jistaqsi jekk hux possibbli li 
f’dan il-każ tingħata rifużjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ix-xiri ta’ vetturi bil-mutur ġodda jinsabu fl-
Artikolu 2(1)(b)(ii) u l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva dwar il-VAT1. Fil-każ tax-xiri ta’ karozza 
jew mutur ġodda li jittieħdu fi Stat Membru ieħor, it-tassazzjoni tal-VAT issir fl-Istat ta’ 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, ĠU L 347 tal-11/12/2006.
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destinazzjoni (“l-hekk imsejjaħ”: xiri intra-Komunitarju). Il-provvista intra-Komunitarja 
korrispondenti tal-vettura hija eżentata mill-VAT fil-pajjiż tal-oriġini skont l-Artikoli 138(1) u 
(2)(a) u (b) tad-Direttiva dwar il-VAT. 

Skont it-tifsira tad-Direttiva dwar il-VAT imsemmija hawn fuq, vettura tkun ġdida jekk tiġi 
pprovduta fi żmien sitt xhur mid-data tal-ewwel użu jew fejn il-vettura tkun ivvjaġġat għal 
anqas minn 6 000 kilometru.

Abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-UE, it-tassazzjoni doppja mhijiex possibbli.

Fil-każ fejn vettura tiġi pprovduta fi żmien 6 xhur wara d-data tal-ewwel użu tagħha jew jekk 
tkun ivvjaġġat għal mhux aktar minn 6 000 kilometru, minn kontribwent stabbilit fil-
Ġermanja għal persuna li tieħu l-vettura fi Stat Membru ieħor, l-Awstrija, il-VAT fil-prinċipju 
hija dovuta f’dak l-Istat Membru l-ieħor.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-prinċipji msemmija hawn fuq qed jiġu applikati 
b’mod korrett miż-żewġ Stati Membri kkonċernati (hawnhekk: il-Ġermanja u l-Awstrija). 

Fil-każ tal-Ġermanja, id-dispożizzjonijiet rilevanti jinsabu f’§§ 1b(3), 4 Nri 1(b) u 6a(1) tal-
Att dwar il-VAT (Umsatzsteuersetz). Skont dawn id-dispożizzjonijiet, il-provvista ta’ vettura 
ġdida hija eżentata mill-VAT f’każijiet fejn din tittieħed fi Stat Membru ieħor. Barra minn 
hekk, § 25a(7) Nru 1(b) tal-Att dwar il-VAT jipprevedi li l-provvisti intra-Komunitarji ta’ 
karozzi ġodda mhumiex suġġetti għal tassazzjoni abbażi tal-iskema ta’ marġni.

Fil-każ tal-Awstrija, id-dispożizzjonijiet rilevanti huma l-Artikolu 1(7), (8) u (9) tal-Anness 
(Suq Intern) għall-Att dwar il-VAT [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], li 
jsostnu li x-xiri minn Stat Membru ieħor ta’ mezzi ta’ trasport ġodda għandhom jiġu ntaxxati 
fl-Awstrija. 

Jidher li l-problemi mqajma huma kkawżati jew minħabba l-azzjonijiet, inkella n-nuqqas ta’ 
diliġenza, min-naħa tax-xerrej (nuqqas li jinforma kif xieraq lin-negozjant tal-karozza u li 
jistipula noti rilevanti fil-kuntratt) jew min-naħa tal-bejjiegħ (nuqqas li japplika r-regoli 
stipulati fil-kuntratt). 

Biex jiġi evitat kull riskju, huwa possibbli li n-negozjanti tal-karozzi Ġermaniżi jitolbu l-
ammont tal-VAT bħala depożitu. Wara li jkun irċieva d-dokumentazzjoni tar-reġistrazzjoni 
neċessarja maħruġa mill-Istat Membru l-ieħor, li tkun sottomessa mix-xerrej u tagħti prova li 
l-vettura finalment ittieħdet fi Stat Membru ieħor, in-negozjant tal-karozza jirrifondi l-VAT 
lill-klijent tiegħu.

Barra minn hekk, il-liġi dwar il-VAT Ġermaniża tipprevedi possibbiltajiet ta’ korrezzjoni ta’ 
dikjarazzjonijiet tal-VAT żbaljati u għalhekk tirrifondi l-VAT f’ċerti sitwazzjonijiet. 

Dan, madankollu, huwa kwistjoni ta’ bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-parti li tkun fil-fatt 
iddikjarat u ħallset il-VAT lil dawn l-awtoritajiet biss, jiġifieri n-negozjant tal-karozza. Sabiex 
jiġi korrett kwalunkwe żball li għamlu fir-rigward tal-VAT, ix-xerrejja jkollhom għaldaqstant 
jirrikorru għall-bejjiegħa. 

Din hija kwistjoni ta’ bejn il-partijiet għall-kuntratt u taqa’ ’l barra mill-kwistjoni tal-
applikazzjoni korretta tad-Direttiva dwar il-VAT u, għalhekk, tal-kompetenza tal-
Kummissjoni.

Konklużjoni

Fil-każ inkwistjoni, il-ksur tar-regoli dwar il-VAT f’isem il-Ġermanja jidher li huwa eskluż. 
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