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Ingliża, dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant mar jgħix Malta fl-2008, filwaqt li ħa miegħu l-karozza tiegħu, li kienet ilha 
għandu għal 13-il sena. Ġew imposti taxxi li jammontaw għal iktar minn EUR 13 000 fir-
rigward tal-karozza tiegħu.

Il-Gvern Malti solva l-kwistjoni ta’ dawn it-taxxi fir-rigward tal-vetturi impurtati wara 
Frar 2009, iżda s-sitwazzjoni li jaffaċċjaw il-vetturi li ġew impurtati bejn l-adeżjoni ta’ Malta 
mal-UE fl-1 ta’ Mejju 2004 u Frar 2009 għadha mhix ċara.

2. Ammissibiltà

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

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

Il-liġi tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-vetturi hija kumplessa ħafna u ma tqisx il-ħtiġijiet ta’ suq 
intern. Madankollu, kull bidla f’dik il-liġi tista’ ssir biss bi ftehim unanimu tal-Istati Membri, 
u prattikament il-Kummissjoni ftit li xejn tista’ tagħmel biex ittejjeb is-stiwazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien qasir. Fil-fatt, għalkemm il-Kummissjoni b’mod konsistenti pprovat tneħħi 
l-ostakoli persistenti tat-taxxa li qegħdin jikkawżaw distorsjonijiet lill-moviment liberu tal-
vetturi tal-passiġġieri fi ħdan is-Suq Intern1, sa issa, il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-

                                               
1 Ara, pereżempju, il-Komunikazzjoni riċenti COM(2012) 756 finali tal-14 ta’ Diċembru 2012 “Insaħħu s-Suq 
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qasam ma ġewx adottati minħabba nuqqas ta’ appoġġ biżżejjed mill-Istati Membri.

Filwaqt li wieħed iżomm dan f’moħħu, fil-prinċipju, l-Istati Membri jibqgħu ħielsa li 
japplikaw tassazzjoni interna għal karozzi bil-mutur fl-ewwel reġistrazzjoni tagħhom fit-
territorju tagħhom, u fil-fatt numru kbir ta’ Stati Membri japplikaw dawn it-taxxi. Huma u 
jagħmlu dan, madankollu, għandhom jirrispettaw il-liġi tal-UE u b’mod partikolari l-Artikolu 
110 TFUE, li jipprojbixxi t-tassazzjoni interna diskriminatorja, direttament jew indirettament, 
fuq il-prodotti ta’ Stati Membri oħrajn li tkun aktar minn dik imposta direttament jew 
indirettament fuq prodotti domestiċi simili.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea, bħala l-“gwardjana tat-Trattati”, jikkonsisti fl-iżgurar li l-
leġiżlazzjoni nazzjonali tikkonforma mal-liġi tal-UE. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha 
kompetenza biss biex tieħu azzjoni fuq leġiżlazzjoni li hemm bħalissa fis-seħħ. Fir-rigward ta’ 
Malta, il-Kummissjoni kienet bdiet proċedura ta’ ksur kontra s-sistema ta’ qabel tat-taxxa tar-
reġistrazzjoni tal-vettura, bir-riżultat li l-leġiżlazzjoni relevanti kienet emendata fl-2009. 
Sussegwentament għal dawn l-emendi tal-liġi Maltija, m’hemmx indikazzjonijiet li Malta 
għadha tikser il-liġi tal-UE f’dan ir-rispett.

Madanakollu, irrispettivament mill-attività tal-Kummissjoni Ewropea, hija r-risponsabbiltà ta’ 
kull ċittadin li jipproteġi d-drittijiet tiegħu skont il-liġi tal-UE. Iċ-ċittadin innifsu għandu jieħu 
l-azzjoni meħtieġa biex jinvoka dawn id-drittijiet fuq livell nazzjonali, jekk hemm bżonn billi 
jibda proċedura amministrattiva jew gudizzjarja kontra l-valutazzjoni tat-taxxa jekk hu 
jemmen li din tmur kontra l-liġi tal-UE u, għalhekk, tintitolah għal rifużjoni. Ghalhekk, kienet 
ir-risponsabbiltà tal-petizzjonant li jibda proċeduri kontra l-valutazzajoni tat-taxxa bbażata fuq 
il-leġiżlazzajoni ta’ qabel l-2009, u li jitlob rifużjoni mill-awtoritajiet Maltin ta’ taxxi mħallsa 
indebitament.

Il-ħlas lura ta’ dawn it-taxxi mħallsa indebitament hi kwistjoni li ma taqax fi ħdan il-
kompetenza tal-Kummissjoni. Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li, fin-
nuqqas ta’ regoli tal-UE fil-qasam ta’ ħlas lura ta’ taxxi nazzjonali indebitament miġbura, hija 
s-sistema legali nazzjonali ta’ kull wieħed mill-Istati Membri li għandha tagħżel il-qrati 
kompetenti u tirregola l-modalitajiet proċedurali ta’ rikorsi ġudizzjarji intiżi sabiex jassiguraw 
il-ħarsien tad-drittijiet li għandhom l-individwi bis-saħħa tad-dritt tal-UE, bil-kundizzjoni, 
minn naħa, li dawn il-modalitajiet ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li jikkonċernaw 
rikorsi simili ta’ natura domestika (il-prinċipju ta’ ekwivalenza) u, min-naħa l-oħra, li ma 
jrendux, fil-prattika, l-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija mis-sistema legali tal-UE impossibbli 
jew eċċessivament diffiċli (il-prinċipju ta’ effettività). 

Fir-rigward ta’ dan il-prinċipju tal-aħħar, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet il-kompatibbiltà 
mad-dritt tal-Unjoni tal-iffissar ta’ termini ta’ żmien raġonevoli għat-tressiq tal-azzjon, u dan 
fl-interess taċ-certezza legali, li tipproteġi kemm lill-persuna taxxabbli kif ukoll lill-
amministrazzjoni. Fil-fatt, tali termini ta’ żmien ma humiex ta’ natura li jrendu prattikament 
impossibbli jew eċċessivament diffiċili l-eżerċizzju ta’ drittijiet mogħtija mid-dritt tal-UE.

Konklużjoni

F’dan il-każ, il-petizzjonant kellu r-risponsabbiltà li joġġezzjona fi żmien adegwat kontra l-
valutazzjoni tat-taxxa li hu jemmen li tmur kontra l-liġi tal-UE, u jitlob rifużjoni tat-taxxi 

                                                                                                                                                  
Uniku billi nneħħu x-xkiel fiskali transkonfinali għall-karozzi”.
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mħallsa indebitament. F’dan ir-rispett, il-petizzjonant kien ikollu jirrispetta l-modalatajiet 
proċedurali relevanti skont id-dritt nazzjonali (hawn: ta’ Malta). F’dan il-każ m’hemmx 
indikazzjonijiet li l-modalitajiet ta’ Malta biex tieħu rifużjoni tat-taxxa huma anqas favorevoli 
minn dawk li jikkonċernaw rimedji ġudizzjarji simili tad-dritt nazzjonali, jew li jrendu 
prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju ta’ drittijiet mogħtija mid-
dritt tal-UE. Konsegwentament ma jidher li hemm ebda ksur tad-dritt tal-UE f’dan ir-rigward 
jekk il-petizzjonant ma ressaq l-ebda talba fil-ħin skont id-dritt nazzjonali ta’ Malta. 


