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Suġġett: Petizzjoni 0562/2010 ippreżentata minn Agnieszka Sieczkowska, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar sekwestru mill-awtoritajiet Daniżi tal-karozza tal-kumpanija 
tagħha rreġistrata l-Polonja u l-ostakoli konsegwenti fir-rigward tal-libertà tal-
moviment tal-ħaddiema

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar sekwestru mill-awtoritajiet Daniżi tal-karozza tal-kumpanija 
tagħha rreġistrata l-Polonja li hija tuża għax-xogħol u t-talba tagħhom għal ħlas eċċessiv ta’ 
reġistrazzjoni u multa. Il-petizzjonanta temmen li hija mxiet f’konformità totali mad-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-UE dwar ir-reġistrazzjoni u t-tassazzjoni tal-vetturi tal-mutur 
u hija tirreferi, f’dan ir-rigward, għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-464/02, il-
Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra r-Renju tad-Danimarka, u s-sentenza tal-Qorti 
fil-Każijiet Konġunti C-151/04 u C-152/04, proċeduri kriminali kontra Claude Nadin, Nadin-
Lux SA u Jean-Pascal Durré (referenzi għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal de police de 
Neufchâteau), li kollha kkonċernaw l-użu ta’ karozza tal-kumpanija rreġistrata fi Stat Membru 
ieħor. Il-petizzjonanta tirreferi wkoll għal sentenza tal-Qorti fil-Każ C-156/04, il-
Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra r-Repubblika Ellenika, li tiddikjara li l-
Kummissjoni tikkunsidra li dawk il-penalitajiet (sekwestru), flimkien mal-prattika tal-
awtoritajiet amministrattivi Griegi fir-rigward tad-determinazzjoni tal-post ta’ residenza 
normali u n-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni tal-buona fede possibbli tal-persuna kkonċernata, 
huma sproporzjonati. Il-petizzjonanta għalhekk qed tistieden lill-Parlament Ewropew 
jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-petizzjonanta ressqet ilment simili quddiem il-Kummissjoni dwar is-sekwestru u t-taxxi fuq 
ir-reġistrazzjoni tal-karozzi fid-Danimarka.
Eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq il-karozzi tal-passiġġieri
M’hemm l-ebda armonizzazzjoni fil-livell tal-UE fil-qasam tat-taxxi imposti fuq il-karozzi 
tal-passiġġieri. Huma ftit ħafna dawk l-atti leġiżlattivi tal-UE li jillimitaw id-drittijiet tal-Istati 
Membri li japplikaw tali taxxi, u għalhekk l-Istati Membri għandhom diskrezzjoni wiesgħa 
f’dawn il-kwistjonijiet. Madankollu, meta jkunu qed jeżerċitaw din il-kapaċità, l-Istati 
Membri għandhom jirrispettaw il-prinċipji bażiċi stipolati fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
ddefinixxiet – u llimitat – is-setgħat tal-Istati Membri fir-rigward tat-taxxi imposti fuq karozzi 
tal-kumpaniji li jitpoġġew għad-dispożizzjoni ta’ impjegat residenti fi Stat Membru mill-
persuna li tħaddmu stabbilita fi Stat Membru ieħor. Hija din il-każistika li l-petizzjonanta 
qiegħda tagħmel referenza għaliha.

Fil-kawża C-464/02, Il-Kummissjoni vs Id-Danimarka, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ddeċidiet li individwu impjegat fi Stat Membru iżda li jirresiedi fi Stat Membru ieħor jista’ 
juża karozza rreġistrata f’isem il-persuna li tħaddimha fi Stat Membru ieħor għal skopijiet 
kemm privati u kemm professjonali fil-pajjiż ta’ residenza tiegħu, sakemm il-karozza tintuża 
primarjament barra mill-pajjiż ta’ residenza tiegħu. Fil-kawżi konġunti C-151/04, Claude 
Nadin, u C-152/04, Jean-Pascal Durré, il-Qorti kkonfermat id-deċiżjoni tagħha dwar l-
impjegati, u estendietha għall-partijiet interessati, id-diretturi u l-amministrazzjoni ta’ 
kumpanija.

Madankollu, f’ċirkostanzi bħal dawk fil-każ tal-petizzjonanta, il-każistika tal-UE dwar l-
eżenzjoni mit-taxxa għal karozzi tal-kumpaniji rreġistrati fi Stat Membru ieħor ma tapplikax, 
primarjament peress li l-petizzjonanta ma tużax karozza tal-kumpanija, jiġifieri karozza 
rreġistrata f’isem il-persuna li tħaddimha.

Peress li l-petizzjonanta tuża karozza privata rreġistrata f’isimha, l-unika Direttiva li tista’ 
tkun rilevanti għas-sitwazzjoni tagħha hija d-Direttiva tal-Kunsill 83/182/KE dwar 
eżenzjonijiet mit-taxxa ġewwa l-Komunità għal ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament 
importati fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor1.
Id-Direttiva tal-Kunsill 83/182/KE tipprovdi l-possibilità li resident fi Stat Membru juża 
temporanjament il-karozza tiegħu fi Stat Membru ieħor li ma jkunx l-Istat Membru li huwa 
residenti fih. Tali użu temporanju fi Stat Membru wieħed m’għandux ikollu konsegwenzi tat-
taxxa, sakemm dan l-individwu li jkun qed juża karozza jkollu ‘ir-residenza normali tiegħu’ fi 
Stat Membru ieħor.
Sabiex jiġi ddeterminat il-post ta’ residenza normali, l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 
83/182/KE jistipola li għandhom jitqiesu kemm l-irbit tax-xogħol ta’ individwu kif ukoll l-
irbit personali tiegħu ma’ post partikolari kif ukoll il-perjodu ta’ żmien ta’ dan l-irbit. Meta 
dawn ir-rabtiet mhumiex ikkonċentrati fi Stat Membru wieħed, id-Direttiva tagħti l-
preminenza lill-irbit personali fuq l-irbit tax-xogħol, dment li dik il-persuna tirritorna fil-post 
                                               
1 ĠU L 105, 23.4.1983, p. 59.
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fejn għandha r-rabtiet personali tagħha fuq bażi regolari. Fil-proċess tal-evalwazzjoni tal-irbit 
personali u l-irbit tax-xogħol ta’ individwu, għandhom jitqiesu l-fatti kollha rilevanti, bħal 
pereżempju, u b’mod partikolari, il-preżenza attwali tiegħu u dik tal-membri tal-familja 
tiegħu, id-disponibilità tal-akkomodazzjoni, il-post fejn titwettaq l-attività kummerċjali u l-
post fejn jinsabu l-interessi tal-proprjetà tiegħu. (Ara s-sentenza tal-Qorti fil-każ C-262/99, 
Paraskevas Louloudakis, minn punt 51 sa punt 56).

Barra minn hekk, l-Artikolu 9(3) jawtorizza lid-Danimarka tqis lil kwalunkwe individwu 
minn Stat Membru ieħor bħala persuna li għandha l-post ta’ residenza normali tagħha fid-
Danimarka jekk dan ikun jgħix hemm għal sena jew 365 jum f’perjodu ta’ 24 xahar.
Madankollu, meta individwu jkun meqjus li għandu żewġ residenzi, il-post ta’ residenza 
normali ta’ dak l-individwu jkun dak li fih jgħixu l-konjuġi u t-tfal tiegħu. F’każijiet simili, id-
Danimarka hija obbligata tikkonsulta l-Istati Membri l-oħra kkonċernati biex tiddeċiedi liema 
waħda minn dawn iż-żewġ residenzi għandha tintuża għall-iskopijiet ta’ tassazzjoni.
Meta jkun qed jitqies jekk il-kondizzjonijiet għall-użu ta’ karozza skont l-arranġamenti ta’ 
importazzjoni temporanji humiex sodisfati, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri li jevalwaw u jikkunsidraw il-fatti rilevanti kollha li jikkaratterizzaw kull 
każ, fid-dawl tal-kriterji mnissla mill-każistika tal-UE. Barra minn hekk, il-qrati nazzjonali 
għandhom iwettqu evalwazzjoni ġenerali tad-dejta relatata mal-irbit filwaqt li jikkunsidraw l-
evidenza kollha ppreżentata lilhom (ara s-sentenza tal-Qorti fil-kawża C-262/99, Paraskevas 
Louloudakis, punt 57).

Jekk Stat Membru jiddetermina li r-residenza normali tal-individwu kkonċernat hija fit-
territorju tiegħu, Stat Membru li jimponi taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi jkun 
f’konformità mal-liġi tal-UE, irrispettivament mill-fatt jekk taxxa ta’ reġistrazzjoni simili 
tkunx tħallset diġà fi Stat Membru ieħor (ara, f’dan ir-rigward, is-sentenza tal-Qorti fil-kawża 
C-138/04, Il-Kummissjoni vs Id-Danimarka, punt 13).
Dwar il-kwistjoni tar-rati għoljin imposti skont il-leġiżlazzjoni Daniża dwar it-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni fuq il-vetturi tal-mutur, il-Kummissjoni tirreferi għas-sentenza tal-Qorti fil-
kawża C-383/01, De Danske Bilimportører, fejn il-Qorti stipulati li dawn ir-rati ma jiksrux il-
liġi tal-UE.
Fl-aħħar nett, jirriżulta mill-każistika tal-Qorti (sentenzi fil-kawżi C-387/01, Weigel, punt 55, 
u C-365/02, Lindfors, punt 34) li filwaqt li taxxa ta’ reġistrazzjoni jista’ jkollha influwenza 
negattiva fuq id-deċiżjoni li tiġi eżerċitata l-libertà tal-moviment, it-Trattat ma jiggarantixxix 
li trasferiment ta’ residenza fi ħdan l-Unjoni jkun newtrali fir-rigward tat-tassazzjoni.
Kwalunkwe żvantaġġ li jesperjenza individwu minħabba tali trasferiment imur kontra d-
dispożizzjonijiet tat-Trattat biss jekk ikun żvantaġġjat meta mqabbel ma’ dawk li diġà huma 
soġġetti għal tali taxxa; pereżempju jekk l-ammont tat-taxxa hu ogħla għall-ħaddiem migrant 
milli għal xi ħadd li diġà hu stabbilit fl-Istat Membru.
Wara li analizzat iċ-ċirkostanzi tal-każ tal-petizzjonanta fid-dawl tal-każistika tal-UE, il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-każ tagħha ma jindika l-ebda prattika amministrattiva ġenerali 
jew leġiżlazzjoni domestika fir-rigward tat-taxxa imposta fuq ir-reġistrazzjoni ta’ karozza 
skont l-arranġamenti ta’ importazzjoni temporanja li ma jikkonformawx mal-liġi tal-UE.  
Il-leġiżlazzjoni Daniża dwar il-konfiski tal-karozzi rreġistrati fi Stat Membru ieħor
Il-Kummissjoni taf li l-awtoritajiet Daniżi fil-fatt jikkonfiskaw karozzi rreġistrati fi Stati 
Membri oħra f’ċirkostanzi fejn l-awtoritajiet isostnu li l-kondizzjonijiet għall-użu ta’ karozza 
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skont l-arranġamenti ta’ importazzjoni temporanja ma jkunux qed jiġu sodisfatti. Il-
Kummissjoni tieħu tali konfiski b’mod serju, ladarba d-dritt li tintuża karozza huwa 
importanti biex fil-fatt jiġu eżerċitati d-drittijiet li jirrigwardaw il-libertà tal-moviment tal-
individwi. Barra minn hekk, skont il-każistika tal-UE tali miżura tista’ tkun sproporzjonata 
f’rabta mal-objettiv segwit, li hu l-ġbir tal-multi u l-ħlasijiet. (Ara s-sentenza tal-Qorti fil-
kawża C-156/04, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika). Skont 
il-Qorti, tali objettiv jista’ jinkiseb permezz ta’ mezzi aktar konsistenti mal-liġi tal-UE, 
pereżempju permezz tal-forniment ta’ sigurtà.

L-awtoritajiet Daniżi infurmaw lill-Kummissjoni li attwalment il-leġiżlazzjoni Daniża ma 
tistabbilixxix miżura li hija anqas radikali mill-konfiska f’tali każijiet. Madankollu, id-
Danimarka timpenja ruħha li tagħmel it-tibdil meħtieġ biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni tagħha 
tindirizza l-kwistjoni, u għandha tiġi introdotta liġi matul is-sessjoni Parlamentari attwali.

Konklużjoni
Fir-rigward tar-responsabilità tal-petizzjonanta li tħallas it-taxxa ta’ reġistrazzjoni Daniża fuq 
il-karozza privata tagħha, huwa f’idejn il-qrati nazzjonali li jevalwaw u jikkunsidraw il-fatti 
rilevanti kollha li jikkaratterizzaw il-każ tagħha fid-dawl tal-kriterji mnissla mill-każistika tal-
UE, u b’hekk jiddeċiedu jekk il-karozza tagħha rreġistrata fil-Polonja tistax tiġi eżentata mit-
taxxa ta’ reġistrazzjoni fid-Danimarka skont l-arranġamenti ta’ importazzjoni temporanja. Il-
Kummissjoni tinnota li l-kwistjoni rigward l-obbligu tat-taxxa tagħha għadha pendenti 
quddiem il-qrati nazzjonali, u l-Kummissjoni temmen li dawn se japplikaw il-liġi tal-UE 
b’mod xieraq. Għalhekk, il-Kummissjoni mhijiex se tintervieni aktar f’dan il-qasam speċifiku.
Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Daniża dwar il-konfiska ta’ karozzi rreġistrati fi Stati Membri 
oħra, il-Kummissjoni hija kunfidenti li d-Danimarka se tibdel il-leġiżlazzjoni tagħha biex 
tikkonforma mal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni se ssegwi mill-qrib il-proċess Daniż biex 
titfassal liġi dwar din il-kwistjoni, u se tinforma lill-petizzjonanta meta din il-leġiżlazzjoni tiġi 
adottata.


