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Suġġett: Petizzjoni 0681/2010, ippreżentata minn Mark Sowery, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar taxxa fuq il-valur miżjud imposta minn kumpaniji tat-
telefown fil-Gżejjer Kanarji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għat-taxxa fuq il-valur miżjud imposta mill-fornitur tat-telefonija 
ċellulari Telefónica O2UK fil-Gżejjer Kanarji. Huwa jikkontesta l-ammissibilità tal-
impożizzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, u għalhekk jitlob investigazzjoni dwar l-allegata 
frodi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 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.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-fatt li ċerta kumpanija stabbilita fir-Renju Unit (Telefónica O2 
UK Ltd, minn hawn ’il quddiem, “il-kumpanija”) qed timponi taxxa fuq il-valur miżjud fuq 
telefonati bir-roaming magħmula bil-mowbajl li jsiru fil-Gżejjer Kanarji. Huwa għamilha ċara 
lill-kumpanija li t-taxxa fuq il-valur miżjud mhijiex applikabbli fit-territorju tal-Gżejjer 
Kanarji u l-kumpanija qaltlu li anke jekk il-Gżejjer Kanarji stess huma eżenti mit-taxxa fuq il-
valur miżjud, l-operaturi li magħhom għandna ftehimiet jagħżlu li japplikaw it-taxxa fuq il-
valur miżjud biex aħna nimponuha fuq il-klijenti. Huwa tal-fehma li dan l-aġir huwa illegali.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni
Il-petizzjonant diġà indirizza lill-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni. Fil-31 ta’ Awwissu 
2010, is-servizzi tad-DĠ TAXUD irrispondewh kif ġej:
Għalkemm ir-risposta ta’ Telefónica O2 UK Ltd toħloq konfużjoni u żgwida, jidher li mhijiex 
inkorretta fis-sustanza (= it-taxxa fuq il-valur miżjud tar-Renju Unit hija dovuta fuq telefonati 
bir-roaming magħmula bil-mowbajls fil-Gżejjer Kanarji). Mill-ispjegazzjonijiet li tajtna, aħna 
nassumu li s-serivizzi ta’ telekomunikazzjoni huma pprovduti lil klijenti privati tar-Renju Unit 
(mhux persuni taxxabbli bit-taxxa fuq il-valur miżjud).
Skont id-Direttiva tal-VAT (Artikoli 59a u 59b…), is-servizzi ta’ telekomunikazzjoni provduti 
minn operaturi stabbiliti barra l-UE (jiġifieri l-Gżejjer Kanarji1) lil klijenti privati residenti 
fl-UE huma taxxabbli fil-post fejn huma effettivament użati u gawduti. Fil-każ ta’ telefonati 
bir-roaming magħmula bil-mowbajls minn residenti tar-Renju Unit fil-Gżejjer Kanarji, it-
taxxa fuq il-valur miżjud hija għalhekk dovuta fir-Renju Unit mill-fornitur tas-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni stabbilit barra mill-UE. Il-fornitur tas-servizzi ta’ telekomunikazzjoni li 
jkun suġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud dovuta fir-Renju Unit normalment għandu jkun 
reġistrat fir-Renju Unit.  Hawnhekk, Telefónica O2 UK Ltd probabilment qed tieħu din ir-
responsabilità minflok il-fornituri tal-Gżejjer Kanarji.
Ir-raġuni għal dan it-trattament tat-taxxa fuq il-valur miżjud hija biex jiġi evitat tagħwiġ tal-
kompetizzjoni għal kumpaniji tat-telekomunikazzjoni stabbiliti fl-UE.
Jekk is-servizzi ta’ telekomunikazzjoni provduti lil resident tar-Renju Unit huma effettivament 
użati u gawduti  fil-Gżejjer Kanarji (u mhux fir-Renju Unit), it-taxxa fuq il-valur miżjud tar-
Renju Unit ma tkunx dovuta. Madankollu, din hija evalwazzjoni fattwali li għandha ssir mill-
ammisitrazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud tar-Renju Unit. Mill-2015, il-kwistjoni tal-
interpretazzjoni se tiġi ċċarata minħabba li s-servizzi ta’ telekomunikazzjoni se jkunu 
taxxabbli fil-post fejn il-klijent privat ikun stabbilit.
F’dan l-istadju, il-Kummissjoni ttenni l-evalwazzjoni spejgata hawn fuq.

Konklużjoni
Il-petizzjoni ma toffrix bażi għal xi azzjoni legali li l-Kummissjoni tista’ tieħu kif jixraq 
kontra xi Stat Membru tal-UE, minħabba li s-sitwazzjoni ppreżentata ma tidhirx li tikser il-
Liġi tal-UE.

                                               
1 Il-Gżejjer Kanarji mhumiex parti mill-UE biss f’dak li jikkonċerna t-taxxa fuq il-valur miżjud.


