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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0244/2009, imressqa mis-Sur G.C., ta’ nazzjonalità Britannika, dwar 
il-ħlas tar-reġistrazzjoni tal-mutur tiegħu f’Malta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Britanniku li ilu jirresiedi f’Malta minn Ġunju 2008, qed jitlob lill-
Parlament Ewropew biex iġiegħel lill-awtoritajiet Maltin iroddulu lura l-ħlas tar-reġistrazzjoni 
li kellu jħallas għall-mutur tiegħu, li nxtara fl-1984 fir-Renju Unit. Skont il-petizzjonant, it-
taxxa kienet tammonta għal 1.731 ewro waqt li l-valur tal-mutur tiegħu ħareġ erbgħa u 
għoxrin sena ilu ġie stimat li jiswa 731 ewro mill-Awtorità tat-Trasport Maltija. Il-
petizzjonant jispjega li huwa mar joqgħod Malta wara li kien jirresiedi fl-Irlanda mill-1992 
sal-2008 fejn ma kellu jħallas l-ebda ħlas tar-reġistrazzjoni għall-mutur tiegħu. Huwa 
jikkunsidra li l-leġiżlazzjoni Maltija dwar ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi qed tikser il-
leġiżlazzjoni KE. Il-petizzjonant isostni li huwa talab li jiġi rimborsat, iżda l-awtoritajiet 
Maltin ma laqgħux it-talba tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settemru 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.

‘Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

M’hemmx armonizzazzjoni fil-livell Ewropew fil-qasam tat-taxxi tar-reġistrazzjoni fuq vetturi 
b’mutur (inklużi l-muturi). Għalkemm il-Kummissjoni ppruvat b’mod konsistenti tneħħi l-
ostakoli persistenti tat-taxxa li jikkawżaw distorsjoni għall-moviment liberu tal-vetturi tal-
passiġġieri fis-Suq Intern, s’issa l-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam għadhom ma ġewx 
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adottati minħabba li ma kienx hemm biżżejjed appoġġ mill-Istati Membri. Dan ifisser li l-Istati 
Membri jistgħu jimponu taxxi bħal dawn u jiddeċiedu unilateralment dwar il-livelli u l-metodi 
ta’ kalkolu tagħhom. Aktar minn hekk, il-liġi Komunitarja ma tobbligax li l-valur taxxabbli tal-
vettura li tiġi reġistrata jkun ibbażat fuq fuq il-prezz tax-xiri mħallas fi Stat Membru ieħor.
L-Istati Membri għandhom għaldaqstant jirrispettaw l-Artikolu 90 KE, li jipprojbixxi li tiġi 
imposta taxxa interna li tiddiskrimina, b’mod dirett jew indirett, fuq il-prodotti ta’ Stati 
Membri oħra flimkien ma’ dik it-taxxa imposta, b’mod dirett jew indirett fuq prodotti lokali
simili.
F’bosta sentenzi, il-Qorti sostniet li l-Istati Membri li jimponu taxxa fuq vetturi użati minn Stat 
Membru, ikunu qed imorru kontra dak li jistipulal-ewwel paragrafu ta’ Artikolu 90 tat-Trattat,
fejn l-ammont tat-taxxa jisboq it-taxxa residwali inkorporata fil-valur ta’ tali vetturi użati li 
huma diġà reġistrati fit-territorju nazzjonali. Għalhekk, il-punt kruċjali mhuwiex ir-relazzjoni 
bejn l-ammont ta’ taxxa u l-prezz tax-xiri fi Stat Membru ieħor - li mhijiex ta’ importanza, 
minħabba li din ma taffettwax il-valur tal-vettura fl-istat fejn se tiġi reġistrata - iżda l-
persentaġġ tal-valur ta’ vettura simili fis-suq domestiku li jikkonsisti f’taxxa residwa.

Fil-każ ta’ Malta, sal-31 ta’ Diċembru 2008, skont l-Ewwel Skeda tal-Att Malti dwar it-Taxxa 
fuq il-Vetturi b’Mutur, ammont minimu ta’ taxxa tar-reġistrazzjoni kellha tiġi mħallsa għall-
parti l-kbira tal-kategoriji tal-vetturi użati. Għaldaqstant, wara l-proċedura ta’ ksur miftuħa 
mill-Kummissjoni, il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar it-taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi ġiet 
finalment adottata fit-30 ta’ April 20091 (daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 20092). Skont il-
leġiżlazzjoni l-ġdida, it-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-muturi hija bbażata fuq kemm hi 
b’saħħita l-magna tal-mutur u l-valur tar-reġistrazzjoni tal-mutur.

Konklużjoni

Billi ċertu aspetti jeħtieġ li jkomplu jiġu ċċarati, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet 
Maltin u titlobhom iktar informazzjoni dwar is-suġġett. Il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar l-
azzjoni futura li se tittieħed fil-proċedura, skont ir-riżultati li tagħti din l-investigazzjoni.’

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Fit-22 ta’ Diċembru 2009, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Maltin li 
biha talbu inter alia informazzjoni kumplimentari u iktar dettaljata dwar il-mod ta’ kif jiġi 
kkalkulat il-valur ta’ reġistrazzjoni tal-muturi sabiex tiġi evalwata l-konformità tiegħu mal-
liġi tal-UE, speċjalment l-Artikolu 110 tat-TFUE kif interpretat mil-Qorti tal-Ġustizzja fil-
każistika tagħha (ara l-każijiet inter alia C-74/06 il-Kummissjoni v ir-Repubblika Ellenika u 
C-393/98 Gomes Valente).

Il-Kummissjoni rċiviet risposta għall-ittra fit-22 ta’ Frar 2010. Sabiex jiġi evalwat 
korrettament id-deprezzament tal-valur tal-muturi użati, jiġu kkunsidrati diversi fatturi, inter 
alia: il-prezz tas-suq, il-mudell, ix-xahar u s-sena tar-reġistrazzjoni, kif ukoll il-mili li saru bil-
muturi. Id-dejta dwar il-prezzijiet hija bbażata fuq l-informazzjoni pprovduta min-negozjanti 

                                               
1 L-Att dwar Taxxa tar-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur tal-1 ta’ Jannar 1994 Kap. 368, kif emendat minn Att 
VI tal-2009
2 bi Proklamazzjoni tal-President ta’ Malta tal-10 ta’ Diċembru 2008
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lokali, l-importaturi lokali tal-muturi u kultant - f’każ ta’ nuqqas ta’ informazzjoni dwar is-suq 
Malti - mis-suq tar-Renju Unit, ladarba jidher li jeżistu ċerti similaritajiet bejn iż-żewġ swieq. 

Ta’ min wieħed isemmi wkoll li t-taxxa minima li kienet applikabbli fis-sistema preċedenti 
kienet irrevokata. 

Għalhekk, bħalissa jidher li d-dispożizzjonijiet Maltin inkwistjoni, li jipprovdu għat-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni tal-muturi, ma jiksrux l-Artikolu 110 tat-TFUE.


