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Suġġett: Petizzjoni 1345/2010, imressqa minn Paul McColgan, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, f’isem il-Kampanja “Nabolixxu l-VRT”, dwar problemi bir-
reġistrazzjoni tal-vetturi f’sitwazzjoni transkonfinali bejn ir-Renju Unit u l-
Irlanda

Petizzjoni 1357/2010, imressqa minn Ryan Stewart, ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, f’isem il-Kampanja “Nabolixxu l-VRT”, dwar il-problema li 
jaffrontaw l-istudenti Irlandiżi li jistudjaw fir-Renju Unit rigward it-taxxa 
tar-reġistrazzjoni tal-vetturi

1. Sommarju tal-petizzjoni 1345/2010

Il-petizzjonant Irlandiż jirresiedi l-Irlanda iżda jaħdem ir-Renju Unit għal impjegatur mir-
Renju Unit, qrib ħafna tal-fruntiera. L-impjegatur tiegħu jinsisti li huwa juża l-vettura 
personali tiegħu għax-xogħol u l-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-impjegatur tassigura biss 
vettura rreġistrata r-Renju Unit. L-awtoritajiet Irlandiżi jirrifjutaw li jeżentawh milli jħallas 
taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vetturi. Għaldaqstant, huwa maqbud f’sitwazzjoni tassew diffiċli li 
jikkunsidra ksur tal-possibilità tiegħu li jiċċaqlaq u jaħdem liberament fl-UE. Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jieħu pożizzjoni dwar il-kwistjoni.

Sommarju tal-petizzjoni 1357/2010

L-Att Finanzjarju Irlandiż tal-2010 jistipola li l-istudenti barranin huma eżentati mit-Taxxa 
tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi, billi jikkunsidra l-pajjiż ta’ oriġini tagħhom bħala “il-post ta’ 
residenza abitwali” tagħhom. Bl-istess mod, l-istudenti Irlandiżi fir-Renju Unit għandhom 
jiġu kkunsidrati li għandhom il-post ta’ residenza abitwali tagħhom l-Irlanda u għandhom jiġu 
permessi li jkomplu jsuqu l-karozzi tagħhom, li jiġu rreġistrati u intaxxati fl-Irlanda, 
hemmhekk. Madankollu, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni Irlandiżi jistipolaw li l-fatt li persuna 
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tqatta’ iktar minn 185 jum fis-sena barra mill-Irlanda jinvolvi t-telf tal-intitolament biex hija 
tiddikjara l-Irlanda bħala “il-post ta’ residenza abitwali”. Għaldaqstant, l-istudenti Irlandiżi 
fir-Renju Unit huma obbligati jirreġistraw il-vetturi tagħhom fir-Renju Unit sabiex jingħataw 
assigurazzjoni adegwata, iżda jirriskjaw li l-vettura tagħhom tiġi kkonfiskata mill-awtoritajiet 
fiskali Irlandiżi meta jmorru lura l-Irlanda bil-karozza tagħhom għall-vaganzi talli jkunu saqu 
vettura rreġistrata barra fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1345/2010: Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Frar 2011. 
Petizzjoni 1357/2010: Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2011. 

Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-liġi tal-UE dwar it-tassazzjoni tal-vetturi hija kumplessa ħafna u ma tqisx il-ħtiġijiet ta’ suq 
intern. Filwaqt li wieħed iżomm dan f’moħħu, fil-prinċipju, l-Istati Membri jibqgħu ħielsa li 
japplikaw tassazzjoni interna għal karozzi bil-mutur fl-ewwel reġistrazzjoni tagħhom fit-
territorju tagħhom, u fil-fatt numru kbir ta’ Stati Membri japplikaw dawn it-taxxi. Huma u 
jagħmlu dan, madankollu, għandhom jirrispettaw l-Artikolu 110 TFUE, li jipprojbixxi t-
tassazzjoni interna diskriminatorja, direttament jew indirettament, fuq il-prodotti ta’ Stati 
Membri oħrajn li tkun aktar minn dik imposta direttament jew indirettament fuq prodotti 
domestiċi simili.

Fir-rigward tal-petizzjoni 1345/2010, il-Kummissjoni tixtieq tindika li fil-każ ta’ karozzi tal-
kumpanija, il-Qorti tal-Ġustizzja stabbilixxiet li huwa nuqqas ta’ konformità mal-Artikolu 45 
TFUE li l-leġiżlazzjoni domestika ta’ Stat Membru tirrikjedi li impjegat li jgħix f’dak l-Istat 
Membru jirreġistra u jintaxxa hemmhekk vettura ta’ kumpanija li titpoġġa għad-dispożizzjoni 
tiegħu mill-kumpanija li hu jaħdem għaliha, liema kumpanija tkun stabbilita fi Stat Membru 
ieħor, meta ma jkunx intiż li dik il-vettura għandha tintuża essenzjalment fl-ewwel Stat 
Membru fuq bażi permanenti u fil-fatt, ma tintuzax b’dak il-mod.

Madankollu, fil-każ ta’ vetturi privati, l-Istat Membru ta’ residenza huwa, skont il-liġi tal-UE 
attwali, ħieles li jimponi taxxa tar-reġistrazzjoni sakemm jiġi rispettat l-Artikolu 110 TFUE.
Fil-fatt, 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.

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur, huwa minnu li l-persuni 
assigurati għandhom id-dritt li jkollhom vettura assigurata minn assiguratur stabbilit fi Stat 
Membru ieħor li mhuwiex l-Istat Membru ta’ residenza tiegħu jew tagħha, jekk l-assiguratur 
ikkonċernat jirrispetta ċertu formalitajiet li ġejjin mil-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti.
Madankollu, l-assiguraturi għandhom ukoll il-libertà tal-kuntratti, jiġifieri għandhom l-

                                               
1 ĠU L 143/4 tal-15 ta’ Mejju 1996.
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opportunità li jikkonkludu kuntratti tal-assigurazzjoni ma’ min jidhrilhom xieraq. Il-
Kummissjoni ma tistax tinterferixxi fil-prinċipju fundamentali tal-libertà kuntrattwali.

Konsegwentement, m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-Irlanda qiegħda tikser il-liġi tal-UE fir-
rigward tal-punt li dwaru qed jargumenta l-petizzjonant.

Fir-rigward tal-petizzjoni 1357/2010, il-Kummissjoni tixtieq tindika li f’każ li student juża 
vettura privata reġistrata fl-Istat Membru tar-residenza normali tiegħu, fit-territorju ta’ Stat 
Membru ieħor fejn l-istudent ikun qed jgħix għall-unika raġuni li jkompli l-istudji tiegħu, 
skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 83/182/KEE1 il-vettura għandha tiġi eżentata mit-
taxxa tar-reġistrazzjoni tal-vettura fl-Istat fejn ikunu qed isiru l-istudji.

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-assigurazzjoni ta’ vetturi bil-mutur, jeħtieġ li r-regoli tar-
reġistrazzjoni nazzjonali jiġu rispettati, minkejja li politika obbligatorja għall-assigurazzjoni 
tal-vetturi bil-mutur tkopri, abbażi ta’ primjum uniku u matul it-terminu kollu tal-kuntratt, it-
territorju sħiħ tal-Unjoni Ewropea, inkluż kwalunkwe perjodu li fih il-vettura tibqa’ fi Stati 
Membri oħra matul it-terminu tal-kuntratt. Barra minn hekk, l-Istati Membri jibqgħu 
responsabbli għall-ġlieda kontra sewqan mhux assigurat fit-territorji tagħhom, ġlieda li l-
Kummissjoni ma tistax tinterferixxi fiha. Ta’ min wieħed jirrepeti wkoll li l-assiguraturi 
għandhom il-libertà tal-kuntratti, li tfisser li huma għandhom il-permess jikkonkludu kuntratti 
tal-assigurazzjoni ma’ min jidhrilhom xieraq. Il-Kummissjoni ma tistax tinterferixxi fil-
prinċipju fundamentali tal-libertà kuntrattwali.

Konsegwentement, m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-Irlanda qiegħda tikser il-liġi tal-UE fir-
rigward tal-punt li dwaru qed jargumenta l-petizzjonant.

Konklużjoni

M’hemm l-ebda indikazzjoni li l-Irlanda qiegħda tikser il-liġi tal-UE fir-rigward tal-punt li 
dwaru qed jargumentaw il-petizzjonanti.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 83/182/KEE tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-taxxa 
ġewwa l-Komunità għal ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat Membru 
minn Stat Membru ieħor.


