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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0626/2010, imressqa minn A. K., ta’ nazzjonalità Pollakka, dwar l-
impatt negattiv tal-leġiżlazzjoni Pollakka dwar it-taxxa fuq il-moviment 
liberu tal-prodotti fis-suq intern

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li r-regoli Pollakki tat-taxxa jikkawżaw diffikultajiet kbar lid-ditti 
kummerċjali Pollakki li jixtiequ jqiegħdu l-prodotti tagħhom fis-suq ta’ Stati Membri oħra tal-
UE. Il-petizzjonant jindika li r-regoli burokratiċi tat-taxxa li japplikaw għall-kunsinni 
transkonfinali ta’ prodotti mill-Polonja u għall-Polonja ta’ spiss iwasslu għall-abbandun tal-
attivitajiet kummerċjali. Għalhekk il-petizzjonant qed jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu miżuri biex jistabbilixxi regoli komuni Ewropej dwar it-taxxa għall-kummerċ 
transkonfinali u b’hekk jiżgura li l-awtoritajiet Pollakki japplikaw il-prinċipji tal-UE dwar il-
moviment liberu ta’ prodotti fis-suq intern.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

It-tneħħija tal-fruntieri tad-dwana interni bejn il-pajjiżi tal-UE u l-introduzzjoni tas-suq intern 
ħolqu l-ħtieġa li jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta’ rappurtar dwar il-kontributuri tat-taxxa 
li jagħmlu tranżazzjonijiet intra-UE, inter alia bl-għan li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jiġġieldu l-evażjoni tal-VAT b’mod effettiv u jikkontrollaw il-preċiżjoni tad-dikjarazzjonijiet 
tal-kontributuri tat-taxxa fuq tranżazzjonijiet intra-UE.
Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ 
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taxxa fuq il-valur miżjud timponi ċerti obbligi fuq il-kontributuri tat-taxxa biex jiġi żgurat it-
twettiq ta’ dawk l-għanijiet.

Dawn id-dazji jinkludu, fost l-oħrajn, żvelar separat tal-ammont tat-tranżazzjonijiet intra-
Komunitarji fid-dikjarazzjonijiet tal-VAT, kif ukoll il-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet 
rikapitolattivi ta’ tali tranżazzjonijiet. Fir-rigward ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet, ir-regoli għat-
tħejjija tagħhom huma rregolati fit-Titolu XI, il-Kapitolu 6 tad-Direttiva 2006/112.

Skont l-Artikolu 262 tad-Direttiva 2006/112/KE, kull persuna taxxabli identifikata għall-
finijiet tal-VAT għandha tippreżenta dikjarazzjoni rikapitolattiva għal tranżazzjonijiet intra-
UE skont il-proċeduri stabbiliti mill-Istati Membri. Tali obbligu jirriżulta anki għal 
tranżazzjoni waħda.

L-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-frekwenza li biha jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet 
rikapitolattivi. Ġeneralment, id-dikjarazzjoni rikapitolattiva għandha titħejja għal kull xahar 
kalendarju f’perjodu li ma jaqbiżx xahar. Madankollu, f’ċerti każijiet jistgħu jiġu ppreżentati 
darba kull erba’ xhur kalendarju jew annwalment (Artikoli 263 u 269-271 tad-Direttiva 
2006/112/KE).
Fir-rigward tal-Polonja, il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet rikapitolattivi hija rregolata bl-
Artikolu 100 tal-Liġi Pollakka dwar il-VAT tal-11 ta’ Marzu 20041. Hija tidher li hija 
konformi mar-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/112/KE.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dawk li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-Ligi tal-UE ma 
tipprojbixxix lill-Istati Membri milli jimponu tali rekwiżiti kif jgħid il-petizzjonant.
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