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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0407/2009 imressqa minn Gertrud Martin ta' nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li fil-Ġermanja t-truffles, it-tlielaq taż-żwiemel u l-
impjanti tas-sider magħmula mis-silikon għandhom VAT ta’ 7%, filwaqt li prodotti bħal 
ħwejjeġ, żraben, ħrieqi u mediċini tat-tfal huma ntaxxati b’19%. Il-petizzjonanta tixtieq li l-
prodotti kollha ssirilhom evalwazzjoni sabiex oġġettivament jiġi stabbilit liema livell tal-VAT 
għandu japplika. Tirrikjedi wkoll li livell ta’ VAT baxx għandu jiġi applikat għal prodotti li 
huma għall-familja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja attwali, id-Direttiva tal-VAT1, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw rata tal-VAT standard li ma tistax tkun inqas minn 15 % għat-tranżazzjonijiet 
taxxabbli kollha (l-Artikoli 96 u 97). L-Istati Membri jistgħu biss japplikaw jew rata mnaqqsa 
waħda jew tnejn għal provvisti ta’ merkanzija u servizzi msemmijin fl-Anness III tad-
                                               
1 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 kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2009/47/KE tal- 5 ta’ Mejju 2009, ĠU 
L 116 tad-9.5.2009, p. 18–20.
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Direttiva tal-VAT (l-Artikolu 98). Il-lista hija riżultat ta’ negozjati, kompromessi politiċi u 
adozzjoni unanima fil-Kunsill. Ir-rata mnaqqsa ma tistax tkun inqas minn 5% (l-Artikolu 99). 
Barra minn hekk, japplikaw ċerti dispożizzjonijiet partikolari (l-Artikoli 102-105) u derogi 
temporanji ingħataw lil ċerti Stati Membri għal dan il-qafas Komunitarju bażiku dwar ir-rati 
(l-Artikoli 109-129). Fi ħdan din l-istruttura, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-livell tar-
rati tagħhom.   

Fl-2007 tnieda dibattitu mill-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni ġenerali tal-qafas dwar ir-rati 
mnaqqsa tal-VAT tal-Komunità (COM(2007) 380) li ġie konkluż permezz tal-ftehim politiku 
li ntlaħaq fl-10 ta’ Marzu 2009 mill-Kunsill Ekonomiku u l-Affarijiet Finanzjarji u tradott fid-
Direttiva tal-Kunsill 2009/47/KE. Wara diskussjoni fil-fond fil-Kunsill dwar is-sistema kollha 
ta’ rati mnaqqsa tal-VAT, il-ftehim li ntlaħaq huwa r-riżultat ta’ negozjati diffiċli fil-Kunsill u 
dan jirrispetta bilanċ fraġli tal-interessi tal-Istati Membri fiz-zona politikament sensittiva ta’ 
rati mnaqqsa tal-VAT. Xi Stati Membri enfasizzaw li kull deċiżjoni fil-futur dwar rati 
mnaqqsa tal-VAT għandha tnaqqas il-qasam ta’ applikazzjoni kollu għar-rati mnaqqsa tal-
VAT. Konsegwentement, ikun diffiċli li jintlaħaq ftehim unanimu fil-Kunsill dwar estensjoni 
ġdida tal-Anness III għad-Direttiva tal-VAT, bħal dik relatata mal-prodotti speċifiċi orjentati 
għall-familja.

Wieħed ta’ min jinnota li r-rati mnaqqsa fil-qafas tad-Direttiva tal-VAT mhumiex obbligatorji 
għall-Istati Membri.  Barra minn hekk, kif jidher fis-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
fil-kawża C-481/98, taħt ċerti kundizzjonijiet m’hemm l-ebda obbligu għal Istat Membru biex 
japplika l-istess rata tal-VAT għal kategorija sħiħa fl-Anness III ta’ dik id-Direttiva. Huwa 
f’idejn kull Stat Membru biex jieħu deċiżjoni dwar din il-kwistjoni skont is-sitwazzjoni 
soċjoekonomika speċifika tiegħu, il-politika baġitarja u l-preferenzi politiċi tiegħu. Waqt li l-
Kummissjoni hija responsabbli li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja, bil-
kundizzjoni li dik il-liġi hija rispettata, mhijiex fil-kompetenza tagħha li tinterferixxi fl-għażla 
tal-Gvern Ġermaniż biex jistabilixxi l-livell tar-rati tiegħu tal-VAT jew biex tiġi applikata rata 
mnaqqsa jew le, fir-rigward tal-provvisti tal-merkanzija u s-servizzi msemmija fil-kategoriji 
tal-Anness III tad-Direttiva tal-VAT. Madankollu, il-Kummissjoni provdiet studji b’analiżi 
ekonomika bżonnjuża biex tgħin lill-Istati Membri jagħmlu l-għażla tagħhom. 

Fis-settur tal-ikel, Kategorija 1 tal-Anness III tkopri “Oġġetti tal-ikel (inkluż ix–xorb imma 
eskluż ix-xorb alkoħoliku) għall-konsum mill-bnedmin u mill-annimali; annimali ħajjin, 
żerriegħa, pjanti u ingredjenti normalment maħsuba għall-użu fil-preparazzjoni ta’ affarijiet 
tal-ikel; prodotti normalment maħsuba li jkunu użati biex jissupplimentaw jew jissostitwixxu 
l-oġġetti tal-ikel”. Konsegwentement, il-faqqiegħ (truffles), il-gambli u l-ilma minerali jistgħu 
jkunu suġġetti għal rata mnaqqsa.

Waqt li d-Direttiva tal-VAT tippermetti rata mnaqqsa fuq provvisti ta’ annimali ħajjin li 
normalment huma intenzjonati għall-preparazzjoni tal-għalf tal-annimali u l-bnedmin, xi Stati 
Membri, inkluża l-Ġermanja, jippermettu l-applikazzjoni tar-rata mnaqqsa għall-provvisti tal-
annimali, b’mod partikolari żwiemel, li normalment huma intenzjonati biex jissodisfaw ħtiġiet 
oħra. Għalhekk, il-Kummissjoni bdiet tinvestiga l-leġiżlazzjoni tal-VAT ta’ diversi Stati 
Membri u fetħet proċeduri ta’ ksur. Formalment talbet lill-Istati Membri konċernati biex 
jemendaw il-leġiżlazzjoni tagħhom fir-rigward tar-rata mnaqqsa tal-VAT li huma japplikaw 
għal ċerti annimali ħajjin, u b’mod partikolari għaż-żwiemel. Skont il-Kummissjoni, ir-rata li 
għandha tiġi applikata għandha tkun ir-rata standard. Mhux il-proċeduri kollha waslu 
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quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, iżda x’aktarx dan iseħħ, fid-dawl tar-reazzjoni tal-
Istat Membru għall-opinjoni motivata tal-Kummissjoni.

Fir-rigward tal-mediċini, skont il-Kategorija 3 tal-Anness III tad-Direttiva tal-VAT prodotti 
farmaċewtiċi ta’ tip normalment użati għall-kura tas-saħħa, għall-prevenzjoni tal-mard u bħala 
trattament għal skopijiet mediċi u veterinarji, jistgħu jkunu suġġetti għal rata mnaqqsa fl-Istati 
Membri.

Skont il-Kategorija 4 fl-Anness III tad-Direttiva VAT, l-Istati Membri jistgħu japplikaw rata 
mnaqqsa tal-VAT fuq prodotti speċjalment imfasslin għal persuni bi bżonnijiet speċjali 
(tagħmir mediku, għajnuniet u strumenti oħra) għall-użu esklussiv u personali tal-persuni 
b’diżabilità u normalment jixtruhom huma stess biex inaqqsu jew jitrattaw id-diżabilità 
tagħhom. F’dan il-kuntest, impjanti tas-sider huma protesi u għalhekk, jissodisfaw it-terminu 
“tagħmir mediku”. 

Skont il-Kategorija 5 tal-Anness III tad-Direttiva tal-VAT, it-trasport tal-passiġġieri u l-
bagalji li jkollhom magħhom jistgħu jkunu suġġetti għal rata mnaqqsa tal-VAT. It-trasport 
bil-kabini tal-funikular huwa kopert b’dik id-dispożizzjoni.

L-Anness III tad-Direttiva tal-VAT ma jinkludix, f’xi kategorija minn tiegħu, provvisti ta’
ħwejjeġ għat-tfal jew provvisti taż-żraben għat-tfal jew ħrieqi għat-trabi. Konsegwentement, 
m’hemm l-ebda bażi legali li tippermetti lill-Ġermanja tapplika rata mnaqqsa fuq dawk il-
prodotti. 

Apparti milli jiġu applikati rati mnaqqsa għall-provvisti ta’ annimali ħajjin, b’mod partikolari 
żwiemel tat-tiġrija, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-liġi Ġermaniża dwar il-VAT mhijiex
f’kunflitt mal-liġi Komunitarja attwali fil-qasam tal-VAT fir-rigward tal-aspetti msemmija 
mill-petizzjonant.  

Għalkemm il-liġi Komunitarja tiġi rispettata, mhijiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni 
Ewropea li tinterferixxi fl-għażla tal-Gvern Ġermaniż biex jistabbilixxi l-livell tar-rati tiegħu 
tal-VAT jew biex tiġi applikata rata mnaqqsa jew le, fir-rigward ta’ provvisti ta’ ċerta 
merkanzija u ċerti servizzi. 


