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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0726/2010 , imressqa minn minn John E.  Doherty, ta’ 
nazzjonalità Irlandiża, f’isem l-Assoċjazzjoni Irlandiża tas-Sewwieqa, 
dwar it-Taxxa tar-Registrazzjoni tal-Vetturi fl-Irlanda (VRT)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar is-36% taxxa tar-reġistrazzjoni li, taħt l-Att dwar il-Finanzi 
Irlandiż tal-1992, hija imposta fuq il-vetturi b’mutur importati fl-Irlanda. Il-petizzjonant iqis li 
din it-taxxa tostakola l-moviment liberu tal-prodotti u għalhekk tmur kontra l-prinċipji 
fundamentali tal-UE. Huwa jsostni wkoll li jekk wieħed ma jħallasx it-taxxa l-vettura tiegħu 
tiġi konfiskata u jeħel multa li tista’ tammonta għal 10% tal-ammont tat-taxxa. Il-petizzjonant 
għalhekk qed jistieden lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga jekk din is-sitwazzjoni hijiex 
legali taħt il-liġi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont il-liġi tal-UE attwali, l-Istati Membri għandhom diskrezzjoni wiesgħa fuq iż-żamma u l-
introduzzjoni tat-taxxi fuq il-karozzi. Jeżistu taxxi, bħal pereżempju t-Taxxa tar-
Registrazzjoni tal-Vetturi (VRT), f’diversi Stati Membri. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, tali 
taxxi ma jikkostitwixxux dazji doganali, iżda jeħtieġ li jiġu eżaminati fid-dawl tal-Artikolu 
110 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE, l-ex Artikolu 90 tat-Trattat 
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KE).

It-taxxi tar-reġistrazzjoni, bħal pereżempju l-VRT, huma permissibbli meta jiġu applikati 
għall-prodotti li joriġinaw minn Stati Membri oħra sakemm dawn jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipolati fl-Artikolu 110 tat-TFUE. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sostniet 
kemm-il darba li t-taxxi jistgħu jiġu imposti mill-Istati Membri fuq l-ewwel reġistrazzjoni, fit-
territorju nazzjonali tagħhom, ta’ karozzi mmanifatturati jew mixtrija fi Stati Membri oħra, 
sakemm dawn it-taxxi ma jiddiskriminawx kontra karozzi li jkunu ġejjin minn partijiet oħra 
tal-UE.

Barra minn hekk, il-Qorti qatgħetha wkoll li l-impożizzjoni ta’ taxxa tar-reġistrazzjoni minn 
Stat Membru fuq karozzi użati importati minn Stat Membru ieħor tmur kontra l-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 110 tat-TFUE fejn l-ammont tat-taxxa jaqbeż it-taxxa residwa 
inkorporata fil-valur ta’ vetturi użati simili li diġà huma rreġistrati fit-territorju nazzjonali.

Fil-każ tal-Irlanda, ċerti aspetti tat-taxxa tal-VRT huma attwalment parti mill-proċeduri ta’ 
ksur mnedija mill-Kummissjoni.

Id-deċiżjoni dwar liema karozzi huma soġġetti għal taxxa nazzjonali hija ġeneralment 
marbuta mar-reġistrazzjoni tal-vettura. F’Komunikazzjoni1 tal-15 ta’ Mejju 1996, il-
Kummissjoni osservat li persuna m’għandhiex permess tirreġistra l-vettura tagħha fl-Istat 
Membru li trid hi minħabba li dan ikun ifisser li l-vetturi kollha se jiġu rreġistrati fl-Istat 
Membru li jkollu l-aktar rati tat-taxxa baxxi. Il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet din il-pożizzjoni 
fid-deċiżjoni tagħha fil-Kawża C-451/99, Cura Anlagen.

Għalkemm il-Kummissjoni, b’mod konsistenti, ipprovat tneħħi l-ostakoli persistenti tat-taxxa 
li qegħdin jikkawżaw xkiel għall-moviment liberu tal-karozzi tal-passiġġieri fi ħdan is-Suq 
Intern, sa issa, il-proposti tagħha f’dan il-qasam ma ġewx adottati minħabba li l-Istati Membri 
ma tawx biżżejjed appoġġ għalihom. Pereżempju, fl-2005 l-Kummissjoni ppreżentat proposta 
għal Direttiva (COM(2005)261) li, inter alia, kienet tinkludi t-tneħħija tat-taxxi tar-
reġistrazzjoni tal-karozzi matul perjodu tranżizzjonali ta’ bejn ħames u għaxar snin, kif wkoll 
dispożizzjonijiet li jistabbilixxu sistema ta’ rifużjoni għat-taxxi tar-reġistrazzjoni li għandha 
tiġi applikata għal dawk il-karozzi tal-passiġġieri li ġew irreġistrati fi Stat Membru u li 
sussegwentement huma esportati jew permanentament ittrasferiti fi Stat Membru ieħor.

Konklużjoni

Ċerti aspetti tat-taxxa tar-registrazzjoni tal-vetturi Irlandiża huma attwalment parti mill-
proċeduri ta’ ksur imnedija mill-Kummissjoni.

                                               
1  ĠU C 143/4 tal-15 ta’ Mejju 1996.


