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Suġġett: Petition 1243/2008, imressqa minn Gisela Cruz, ta’ nazzjonalità Portugiża, 
dwar il-liġi Portugiża Nru 22A/2007 dwar it-taxxa fuq il-vetturi u l-
kompatibilità tagħha mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-UE f’dak il-qasam

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għal-liġi Portugiża Nru 22A/2007 dwar it-taxxa fuq il-vetturi u d-
dispożizzjonijiet li huma l-bażi għall-evalwazzjoni tat-taxxi fuq vetturi bil-magna li jkunu 
użati u li jiġu importati minn barra. Il-petizzjonanta temmen li l-liġi l-ġdida tmur kontra d-
dispożizzjonijiet fiskali tal-UE, li skonthom l-ebda Stat Membru, la direttament u lanqas 
indirettament, ma jista’ jimponi taxxi interni tal-ebda forma fuq prodotti minn Stati Membri 
oħra li huma ogħla mit-taxxi li huma imposti direttament jew indirettament fuq prodotti 
domestiċi ekwivalenti, u għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew jinvestiga din is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjonanta tirreferi għal-liġi Portugiża Nru 22A/2007 dwar it-taxxa fuq il-vetturi u 
partikolarment għat-taxxa annwali taċ-ċirkulazzjoni (IUC). Hija ssostni li l-vetturi kollha użati 
rreġistrati fil-Portugall wara Lulju tal-2007 huma intaxxati aktar bl-għoli minn karozzi simili 
li diġà jinsabu fis-suq Portugiż. Il-petizzjonanta temmen li din il-liġi l-ġdida tmur kontra d-
dispożizzjonijiet fiskali applikabbli fl-UE, li skonthom l-ebda Stat Membru, la direttament u 
lanqas indirettament, ma jista’ jimponi taxxi interni tal-ebda tip fuq prodotti minn Stati 
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Membri oħra li huma ogħla mit-taxxi li huma imposti direttament jew indirettament fuq 
prodotti domestiċi ekwivalenti.

Jeħtieġ li jiġi indikat li l-armonizzazzjoni fil-livell tal-Komunità fil-qasam tat-tassazzjoni tal-
karozzi hija rari, għalkemm il-Kummissjoni għamlet bosta tentattivi b’mod konsistenti biex 
tegħleb ostakli li jwasslu għal tfixkil fil-moviment ħieles tal-vetturi tal-passiġġieri fi ħdan is-
Suq Intern. Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu jimponu taxxi ta’ dan it-tip fuq ir-
reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur jew fuq l-użu ta’ netwerk nazzjonali tat-toroq u jiddeċiedu 
b’mod unilaterali dwar il-livelli u l-metodi tagħhom ta’ kalkolazzjoni, sakemm b’dan il-mod 
ikunu qed jirrispettaw l-Artikolu 90 KE, li jipprojbixxi taxxi interni diskriminatorji, imposti 
direttament jew indirettament fuq prodotti minn Stati Membri oħra, li huma ogħla mit-taxxi li 
huma imposti direttament jew indirettament fuq prodotti domestiċi ekwivalenti. 

Id-diskriminazzjoni bejn prodotti nazzjonali u dawk importati tista’ tieħu forom differenti, 
pereżempju tista’ ssir b’riżultat tar-rati tat-taxxa, l-ammont taxxabbli kif ukoll il-metodu ta’ 
ħlas tat-taxxa. Jeħtieġ jiġi enfasizzat li kull forma ta’ diskriminazzjoni hija pprojbita, anke 
jekk din issir biss fi ftit każi.

Il-Kummissjoni hija konxja li l-Portugall biddel it-taxxa tiegħu fuq il-karozzi fid-29 ta’ Ġunju 
2007 (liġi nazzjonali Nru 22A/2007) u li emenda din il-leġiżlazzjoni bil-Liġi baġitarja 
nazzjonali (Liġi nazzjonali Nru 64-A/2008) mill-1 ta’ Jannar 2009. F’dan l-isfond il-
Kummissjoni analizzat bir-reqqa r-regoli Portugiżi dwar it-taxxa fuq iċ-ċirkulazzjoni tal-
karozzi fid-dawl tal-Artikolu 90 tat-Trattat KE.

F’dan il-kuntest il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Portugiżi biex jipprovdu informazzjoni 
dwar it-taxxa taċ-ċirkulazzjoni fil-qafas ta’ proċedura taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat u bħalissa 
qed teżamina r-risposta tagħhom.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2009.

Fit-28 ta’ Jannar 2010, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-Portugall, permezz ta’ opinjoni 
motivata skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 
biex jimmodifika d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar it-taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali fuq il-
vetturi bil-mutur.

Skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fil-Portugall, it-taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali fuq żewġ 
vetturi użati simili se tiġi kkalkulata b’mod differenti kull sena skont jekk ġewx irreġistrati fil-
Portugall għall-ewwel darba mill-1 ta’ Lulju 2007 jew qabel dik id-data. Il-vetturi rreġistrati 
għall-ewwel darba fil-Portugall minn dik id-data huma soġġetti għal kalkolu differenti, u 
ġeneralment taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali ogħla.

Fir-rigward tat-tassazzjoni tal-vetturi użati impurtati, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddeċidiet li 
vettura titqies bħala “vettura domestika” ladarba tiġi impurtata u mqiegħda f’suq domestiku. 

Jidher li d-dispożizzjonijiet Portugiżi ġew imfassla b’tali mod li joħloq effett diskriminatorju 
kontra l-pakkett ta’ regolamentazzjoni kollu dwar il-vetturi użati eżistenti fl-Istati Membri 
kollha, minbarra l-Portugall, qabel l-1 ta’ Lulju 2007.
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Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-Artikolu 110 TFUE jinkiser meta t-taxxa mitluba fuq il-prodott 
impurtat u dik mitluba għal prodott domestiku simili jiġu kkalkulati b’mod differenti fuq il-
bażi ta’ kriterji differenti li jwasslu, anke jekk f’ċerti każijiet biss, li tiġi imposta taxxa ogħla 
fuq il-prodott impurtat. Jidher li dan huwa dak li qed jiġri fil-każ preżenti, fejn it-tnaqqis tat-
taxxa tar-reġistrazzjoni jista’ wkoll ikollu rwol. 

Il-Portugall intalab iwieġeb għall-opinjoni motivata fi żmien xahrejn. Jekk ir-risposta ma 
titqiesx bħala sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista’ tressaq lill-Portugall quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE.

Għandu jiġi enfasizzat, madankollu, li tali proċeduri jistgħu jirriżultaw biss f’dikjarazzjoni li 
d-dispożizzjoni kkonċernata hija tassew inkompatibbli. Huwa għalhekk fl-interess taċ-
ċittadini li jużaw rimedju disponibbli fil-livell nazzjonali sabiex jiddefendu drittijiethom u 
jiksbu rimedju fil-kawżi personali tagħhom, billi l-qrati nazzjonali huma l-uniċi entitajiet 
kompetenti, pereżempju, biex jagħtu d-dritt ta’ kumpens jew biex jagħtu inġunzjoni kontra l-
amministrazzjoni. 

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ fil-Portugall, it-taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali fuq żewġ 
vetturi użati simili tiġi kkalkulata b’mod differenti kull sena skont jekk ġewx irreġistrati għall-
ewwel darba fil-Portugall mill-1 ta’ Lulju 2007 jew qabel dik id-data. Il-vetturi rreġistrati 
għall-ewwel darba fil-Portugall minn dik id-data ’l quddiem huma soġġetti għal taxxa ta’ 
ċirkolazzjoni annwali kkalkulata b’mod differenti.

Fid-data msemmija, daħlet fis-seħħ riforma ġenerali tas-sistema ta’ taxxa fuq il-vetturi fil-
Portugall. Permezz tagħha, kien hemm tnaqqis ġenerali fit-taxxi tar-reġistrazzjoni filwaqt li 
żdiedu t-taxxi ta’ ċirkolazzjoni annwali; it-tnejn li huma saru marbuta mal-livelli ta’ 
emissjonijiet tas-CO2. L-għan kien li l-piż tat-taxxa jgħaddi mir-reġistrazzjoni għall-użu tal-
vetturi u li jiġi applikat il-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas”, li huwa pass fid-direzzjoni 
ssuġġerita fil-Proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Kunsill dwar taxxi relatati mal-
karozzi tal-passiġġieri.1 Fir-rigward tat-taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali, is-sistema preċedenti 
– li fiha t-taxxi huma inqas għal vetturi b’emissjonijiet għoljin u li fiha l-livelli ta’ 
emissjonijiet ma jittiħdux inkonsiderazzjoni – għadha applikabbli għal vetturi reġistrati qabel 
id-dħul fis-seħħ tar-riforma. Ir-raġuni għal dan hija li tali vetturi ġeneralment kienu soġġetti 
għal taxxa tar-reġistrazzjoni ogħla minn dik għal vetturi reġistrati mill-1 ta’ Lulju 2007 ’l 
quddiem; fil-fehma tal-awtoritajiet Portugiżi, ikun piż estramament kbir jekk jiġu applikati r-
rati tat-taxxa ogħla l-ġodda fuq il-vetturi li għalihom tħallset it-taxxa tar-reġistrazzjoni 
preċedenti u ġeneralment sostanzjalment ogħla. 

Anke jekk fuq bażi formali jidher li jista’ jiġi argumentat li f’dan il-każ hemm 
diskriminazzjoni abbażi tal-Artikolu 110 KE, il-Kummissjoni tqis li jkun sproporzjonat li 
tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

L-ewwel nett, għandu jiġi enfasizzat li d-differenza totali fit-taxxa bejn l-ammont ta’ taxxa 
tar-reġistrazzjoni flimkien mat-taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali mħallsa skont is-sistema l-
qadima u dak imħallas skont is-sistema l-ġdida tidher li hija minima ħafna. F’kull każ, il-
                                               
1 COM/2005/0261 finali.
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problema hija tranżizzjonali u tista’ titfaċċa biss matul il-ħajja utli ta’ vetturi reġistrati qabel l-
1 ta’ Lulju 2007.

Barra minn hekk, is-sistema l-ġdida hija aktar konformi mal-proposta tal-Kummissjoni 
msemmija hawn fuq mis-sistema preċedenti, billi l-ewwel nett għandha l-għan li taqleb il-piż 
tat-taxxa mit-taxxi tar-reġistrazzjoni għat-taxxi ta’ ċirkolazzjoni annwali, li huwa ta’ 
benefiċċju għall-problemi tas-suq intern maħluqa mit-taxxi tar-reġistrazzjoni, u t-tieni, billi 
hija bbażata ħafna fuq il-livelli ta’ emissjonijiet tas-CO2. Proċedura ta’ ksur li fiha jintalab li 
s-sistema l-ġdida għandha tiġi applikata biss għal vetturi reġistrati għall-ewwel darba xi 
mkien fl-Unjoni Ewropea mill-1 ta’ Lulju 2007 ’l quddiem tkun paradossali; il-livelli ta’ 
emissjonijiet imbagħad jiġu kkunsidrati biss għall-finijiet tat-taxxa ta’ ċirkolazzjoni annwali 
għall-vetturi l-aktar moderni u għalhekk normalment dawk li jniġġsu l-inqas. Fil-futur 
għalhekk, is-sistema l-ġdida se ttejjeb is-sitwazzjoni b’mod konsiderevoli. Konsegwentement, 
il-Kummissjoni beħsiebha tagħlaq dan il-fajl. 


