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Suġġett: Petizzjoni 0502/2010 0502/2010, imressqa minn Reiner Husemans, ta’ 

ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-VAT fuq tranżazzjonijiet bejn kumpaniji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant oriġinarjament issottometta din il-kwistjoni quddiem il-Bundestag Ġermaniż; 
l-iskop kien li jikseb eżenzjoni għal kumpaniji milli jimponu l-VAT fuq tranżazzjonijiet li 
jsiru bejniethom, u dan jiġi impost biss fuq l-utenti finali. Filwaqt li jistgħu jnaqqsu l-VAT 
bejn il-kumpaniji mill-kontribuzzjoni finali tagħhom, il-kumpaniji jħossu li l-piż 
amministrattiv huwa kbir. Il-Bundestag informa lill-petizzjonanti li l-eżenzjoni tal-VAT minn 
fuq tranżazzjonijiet bejn il-kumpaniji tkun illegali skont id-Direttiva 2006/112/KE dwar is-
sistema komuni għall-VAT. Matul il-perjodu ta’ tħejjija għall-adozzjoni tad-Direttiva, il-
Ġermanja u l-Awstrija kienu ssuġġerew sistema ta’ ‘reverse charge’, għalkemm din ġiet 
rifjutata minn diversi Stati Membri u mill-Kummissjoni. Il-Bundestag informa wkoll lill-
petizzjonant li l-kumpaniji, finalment, m’għandhomx iħallsu l-VAT fuq it-tranżazzjoni bejn 
il-kumpaniji, jekk il-merkanzija ma tinbiegħx lill-utent finali. Barra minn hekk, il-Ġermanja 
għandha leġiżlazzjoni fis-seħħ biex tiżgura li l-kumpaniji b’fatturat ta’ inqas minn EUR 
500 000 jħallsu VAT lill-gvern biss fuq tranżazzjonijiet li finalment waslu għand utenti finali. 
Din il-leġiżlazzjoni hija fis-seħħ sa tmiem l-2011 u hija mfassla biex teżenta lill-SMEs u lill-
kumpaniji indipendenti milli jkollhom iħallsu VAT mal-ewwel u jistennew ir-rimborż għal 
tranżazzjonijiet li qatt ma waslu għand utent finali. Minkejja dan, il-Bundestag jaqbel mal-
petizzjonant rigward il-piż amministrattiv eċċessiv u ddeċieda li jibgħat il-petizzjoni lill-
Ministeru Ġermaniż tal-Finanzi bi stedina biex jitlob simplifikazzjoni tar-regoli tal-UE. Huwa 
ddeċieda wkoll li jibgħat il-petizzjoni lill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjonant oriġinarjament issottometta l-kwistjoni quddiem il-kumitat għall-petizzjonijiet 
tal-Bundestag Ġermaniż. Fid-deċiżjoni finali tiegħu, dak il-kumitat għamel osservazzjonijiet 
dwar is-sistema tal-VAT tal-UE u ttrażmetta l-petizzjoni lill-Parlament Ewropew għal aktar 
kummenti.

Essenzjalment, il-petizzjonant jikkritika t-trattament kurrenti, fir-rigward tal-VAT, tat-
tranżazzjonijiet imwettqa bejn persuni suġġetti għat-taxxa li huma stabbiliti fit-territorju tal-
istess Stat Membru. Hu jiddeskrivi li, min-naħa l-waħda, il-VAT tapplika għall-provvisti 
kollha ta’ oġġetti u servizzi li jsiru minn persuni suġġetti għat-taxxa. Min-naħa l-oħra, min 
jakkwista dawn it-tranżazzjonijiet, sakemm ikun persuna suġġetta għat-taxxa għal skopijiet 
tal-VAT, għandu d-dritt li jnaqqas il-VAT li jkun ħallas fuq ix-xiri tiegħu sakemm l-oġġetti 
jew is-servizzi jintużaw għall-attivitajiet kummerċjali tiegħu.

Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, huwa jissuġġerixxi emenda tas-sistema Ġermaniża tal-
VAT rigward it-tranżazzjonijiet bejn persuni suġġetti għat-taxxa. Kif ikompli jgħid fil-
preżentazzjoni tiegħu, ikun xieraq li ma tiġix iffatturata VAT jekk ir-reċipjent tat-tranżazzjoni 
jkun persuna suġġetta għat-taxxa u jekk isir użu min-numri ta’ identifikazzjoni tal-VAT. It-
taxxa għandha tkun iffatturata u imposta biss fil-każijiet fejn il-prodott jew is-servizz 
finalment jinbiegħu lill-klijent finali.

Il-petizzjonant janalizza l-proċess tal-ġbir tal-VAT, li huwa bbażat fuq valutazzjoni personali 
mill-persuna suġġetta għat-taxxa, li b’mod perjodiku tikkalkula l-ammont tal-VAT li għandu 
jitħallas jew jiġi rrimborżat mill-awtorità tat-taxxa. Hu jargumenta li dik is-sistema tobbliga li 
l-persuni suġġetti għat-taxxa jwettqu ċerti obbligi amministrattivi li joħolqu piż ta’ spejjeż 
elużivi kemm lill-amministrazzjoni fiskali u kemm lis-settur kummerċjali. 

I. Is-sistema tal-impożizzjoni ta’ taxxa fuq il-fatturat

a) Il-proposta tal-petizzjonant

B’riżultat ta’ dan kollu, il-petizzjonant jiffavorixxi mudell ta’ taxxa fuq il-fatturat bħala 
“taxxa ta’ darba” imposta fil-livell tal-bejgħ bl-imnut, l-hekk imsejħa taxxa fuq l-imnut. 
Taxxa bħal din, li tiġi imposta biss fil-punt tal-bejgħ, tkopri n-negozji kollha li jaqdu 
direttament lil klijenti privati b’tali mod li jkun possibbli li t-taxxa fuq l-imnut tinkludi kemm 
lill-manifatturi u kemm lill-bejjiegħa bl-ingrossa sakemm huma jagħmlu provvisti direttament 
lil klijenti privati. 

Il-bażi ta’ dik is-sistema ta’ intaxxar hija l-prezz bl-imnut. Ġeneralment, il-piż tat-taxxa jista’ 
jiġi kkalkulat b’mod preċiż. Madankollu, hawn taħt qed jiġu spjegati ċerti żvantaġġi.

Rigward it-taxxa fuq il-bejgħ bl-imnut, huwa diffiċli biex wieħed jiddistingwi bejn provvisti 
suġġetti għat-taxxa u dawk li mhumiex. L-obbligu ta’ ħlas jitlob standard għoli ta’ kontabilità.

Għaldaqstant, sistema bħal din tirrikjedi li l-Istati Membri jkollhom il-possibilità li jintroduċu 
miżuri nazzjonali mmirati biex jillimitaw it-telf ta’ taxxi li jirriżulta mill-użu abbużiv tan-
numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT. L-oneru tal-prova jinkombi primarjament fuq il-fornitur, 
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li għandu jiġġustifika n-nuqqas ta’ impożizzjoni ta’ taxxa fuq it-tranżazzjonijiet. Dan l-
obbligu kieku jinvolvi obbligi addizzjonali ta’ rrappurtar u, konsegwentement, jirriżulta 
f’żieda tal-ispejjeż operazzjonali.

Barra minn dan l-aspett, l-awtorità tat-taxxa kif ukoll is-settur kummerċjali kieku jiffaċċjaw 
proċedura twila, kostuża, u kkumplikata. L-awtoritajiet tat-taxxa kompetenti jkollhom 
jinvestigaw il-każijiet individwali u jiddeċiedu jekk il-persuna suġġetta għat-taxxa hijiex 
f’pożizzjoni li tipprova li l-oġġetti/is-servizzi mixtrija qed jintużaw għall-attivitajiet 
ekonomiċi tax-xerrej u mhux għal skopijiet mhux kummerċjali (fuq kollox il-konsum privat). 
Ħafna drabi l-persuni suġġetti għat-taxxa jkollhom jistennew id-deċiżjoni tal-qrati nazzjonali 
dwar jekk il-prova kinitx suffiċjenti jew le.

b) Is-sistema tal-VAT kif stipulata fid-Direttiva dwar il-VAT1

Fil-qafas tas-sistema kurrenti tal-VAT, il-problema tal-fornitur, li kellu jivverifika l-istejtus 
tal-klijent fir-rigward tat-taxxabilità tas-servizz, hija solvuta billi r-reċipjent tas-servizzi 
jiddeċiedi jekk il-VAT tkunx tista’ titnaqqas; din id-deċiżjoni tiġi skrutinizzata mill-awtorità 
tat-taxxa aktar tard. Fi kliem ieħor, parti mill-oneru tal-prova fir-rigward tal-obbligu tat-taxxa 
jiġi ttrasferit lix-xerrej.

Il-VAT kurrenti tevita l-effett ta’ kaskata tat-taxxa fuq il-bejgħ billi jiġi intaxxat biss il-valur 
miżjud f’kull fażi tal-produzzjoni. Għal din ir-raġuni, il-VAT titqies aktar favorevoli mit-taxxi 
tradizzjonali fuq il-bejgħ. Bi prinċipju, il-VAT tapplika għall-provvisti kollha ta’ oġġetti u 
servizzi. Il-VAT dovuta għal kwalunkwe bejgħ hija persentaġġ tal-prezz tal-bejgħ, iżda l-
persuna suġġetta għat-taxxa għandha d-dritt li minnu tnaqqas it-taxxa kollha diġà mħallsa fl-
istadju ta’ qabel. B’hekk jiġi evitat l-intaxxar doppju, u t-taxxa titħallas biss fuq il-valur 
miżjud f’kull stadju tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni. 
It-taxxa tiġi vvalutata u miġbura fuq il-valur tal-oġġetti jew tas-servizzi li ġew provduti kull 
meta jkun hemm tranżazzjoni (bejgħ/xiri). Il-bejjiegħ jimponi l-VAT fuq ix-xerrej u jħallas 
din il-VAT lill-awtorità tat-taxxa. Fejn jidħol ix-xerrej, id-dritt għat-tnaqqis jinħoloq meta tiġi 
imposta l-VAT li tista’ titnaqqas. Bi prinċipju, il-klijent għandu d-dritt li jnaqqas il-VAT malli 
ssir il-provvista. Huwa x-xerrej tal-oġġetti u tas-servizzi li jiddeċiedi jekk it-taxxa tkunx tista’ 
titnaqqas, u jekk iva, sa liema ammont. 

Lill-kummerċjanti rreġistrati għall-VAT jiġi allokat numru. Fil-fatturi tagħhom, għandhom 
juru l-VAT imposta fuq il-klijenti. B’dan il-mod, il-klijent, jekk ikun kummerċjant irreġistrat, 
ikun jaf kemm jista’ jnaqqas min-naħa tiegħu, u l-konsumatur ikun jaf kemm ikun ħallas 
taxxa fuq il-prodott finali. B’hekk, il-VAT korretta titħallas f’aktar fażijiet, u sa ċertu grad is-
sistema tinkludi element ta’ awtokontroll.

Id-Direttiva attwali dwar il-VAT tipprovdi skemi speċjali għall-intrapriżi ż-żgħar. L-għan 
ġenerali tal-iskemi speċjali hija li jnaqqsu l-piż amministrattiv relatat mal-applikazzjoni tar-
regoli ġenerali dwar il-VAT.

Id-Direttiva dwar il-VAT1 tiddefinixxi qafas għal skema li bis-saħħa tagħha l-intrapriżi 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, Ġurnal 

Uffiċjali L 347, 11/12/2006 p. 0001 – 0118
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b’fatturat annwali taħt ċertu valur limitu għandhom dritt għal eżenzjoni mill-VAT. Barra minn 
hekk, fejn jidħlu l-intrapriżi ż-żgħar li ma jistgħux jibbenefikaw mill-eżenzjoni, id-Direttiva 
dwar il-VAT tipprovdi marġni ta’ diskrezzjoni kunsiderevoli lill-Istati Membri biex ikunu 
jistgħu japplikaw proċeduri simplifikati għall-impożizzjoni u l-ġbir tal-VAT.

c) Il-mekkaniżmu ta’ “reverse charge”

Il-Ġermanja u l-Awstrija talbu derogi fil-qafas ta’ dak li qabel kien l-Artikolu 27 tas-Sitt 
Direttiva dwar il-VAT2, l-Artikolu 395 tad-Direttiva dwar il-VAT tal-lum, biex jingħataw 
awtorizzazzjoni biex japplikaw “reverse charge” fit-territorju tagħhom. It-talbiet tagħhom 
kienu jipprevedu l-introduzzjoni ta’ użu ġġeneralizzat ta’ mekkaniżmu ta’ “reverse charge” 
għall-provvisti ta’ oġġetti jew servizzi minn negozju għal negozju fejn il-valur tal-fattura 
jaqbeż il-5,000 ewro u l-10,000 ewro, rispettivament.

Il-mekkaniżmu ta’ “reverse charge” jippermetti li l-fornitur ta’ oġġetti jew servizzi ma 
jimponix VAT lill-klijent tiegħu. Dan ifisser li l-fornitur ma jħallasx il-VAT lit-Teżor, iżda 
dan l-obbligu jgħaddi għand il-klijent, li b’hekk ikun f’pożizzjoni li jikkumpensa dan il-ħlas 
bit-tnaqqis tat-taxxa tal-input. Fi kliem ieħor, il-funzjoni tas-sistema hija li tistabbilixxi l-
persuna suġġetta għat-taxxa li lilha jsiru l-provvisti bħala dik obbligata li tħallas il-VAT. 
Sakemm ir-reċipjent ikun persuna suġġetta għat-taxxa bil-mod normali li tgawdi minn dritt 
sħiħ għal tnaqqis, il-VAT titħallas u titnaqqas bl-istess dikjarazzjoni tal-VAT, mingħajr ma 
jsir l-ebda ħlas effettiv. 

L-introduzzjoni ta’ dawn il-miżuri kieku biddlet b’mod sostanzjali s-sistema tal-VAT u 
b’hekk eliminat waħda mill-karatteristiċi tal-VAT, jiġifieri l-ħlas frazzjonat, li bis-saħħa 
tiegħu l-ammont totali tal-VAT dovut lit-Teżor jitħallas f’diversi stadji fil-qafas tal-katina tal-
produzzjoni/tad-distribuzzjoni. 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea oġġezzjonat għat-talbiet għal deroga li saru mill-
Awstrija u mill-Ġermanja, skont l-Artikolu 27 tas-Sitt Direttiva dwar il-VAT, favur 
applikazzjoni ġenerali tal-mekkaniżmu ta’ “reverse charge”. L-Artikolu 113 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) huwa l-unika bażi legali għall-armonizzazzjoni 
tat-taxxi indiretti sal-grad ta’ armonizzazzjoni meħtieġ biex jiġi żgurat l-istabbiliment u l-
funzjonament tas-suq intern u biex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni. Il-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tal-UE fir-rigward tad-Direttiva dwar il-VAT għandhom jiġu adottati fil-
Kunsill b’mod unanimu. Proposta fuq din il-bażi kieku tirriżulta f’possibilità ta’ modifika tas-
sistema tal-VAT għall-Istati Membri kollha, iżda kien ikollha tiġi adottata mill-Istati Membri 
fil-Kunsill b’mod unanimu, wara konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew. 

II. Il-kompatibilità tal-liġi nazzjonali dwar il-VAT mad-Direttiva dwar il-VAT

Fl-Unjoni Ewropea, il-VAT hija sistema ta’ taxxa fuq il-valur miżjud li tinkludi lill-Istati 
Membri fiż-żona tal-Unjoni. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-VAT ta’ kull Stat Membru 
                                                                                                                                                  
1 Artikolu 284 et seq.
2 Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977 fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar 

taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, Ġurnal Uffiċjali L 
145, 13/06/1977 p. 0001 – 0040



CM\870257MT.doc 5/8 PE452.750v02-00

MT

għandha tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-VAT. Din id-Direttiva 
tistabbilixxi l-qafas bażiku tal-VAT tal-UE, iżda tippermetti ċertu grad ta’ flessibilità fil-mod 
ta’ kif l-Istati Membri jimplimentaw il-leġiżlazzjoni dwar il-VAT. L-eżistenza ta’ għadd kbir 
ta’ għażliet u derogi tirriżulta f’regoli diverġenti, pereżempju dwar tnaqqis, eżenzjonijiet, 
obbligi u rati.

Il-liġi Ġermaniża dwar il-VAT, stipulata primarjament fl-“Umsatzsteuergesetz”, hija bbażata 
fuq id-Direttiva dwar il-VAT. Billi din id-Direttiva tistabbilixxi kopertura uniformi għall-
VAT madwar l-UE, il-Ġermanja m’għandhiex id-dritt li ma tapplikax VAT għall-oġġetti u s-
servizzi mibjugħa minn persuna suġġetta għat-taxxa lil persuna oħra suġġetta għat-taxxa. Tali 
miżura (leġiżlattiva, regolatorja jew amministrattiva) kieku titqies inkompatibbli mal-liġi tal-
UE. Il-Kummissjoni tista’ tiftaħ proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 258 tat-TFUE biex tiżgura 
li l-Istat Membru kkonċernat irendi l-leġiżlazzjoni tiegħu konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-UE. Jekk l-Istat Membru jonqos li jikkonforma mal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni tista’ 
tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li d-deċiżjoni tagħha hija 
vinkolanti. 

Konklużjoni

Il-liġi tal-UE, kif stipulata fid-Direttiva dwar il-VAT, ma tippermettix lill-Istati Membri li 
jadattaw dispożizzjonijiet nazzjonali li jipprovdu li m’għandhiex tiġi imposta, bi prinċipju, 
VAT fuq it-tranżazzjonijiet imwettqa bejn persuni suġġetti għat-taxxa fit-territorju ta’ Stat 
Membru.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Fl-osservazzjonijiet addizzjonali tiegħu, il-petizzjonant itenni l-pożizzjoni tiegħu li 
tranżazzjonijiet bejn persuni taxxabbli m’għandhomx ikunu suġġetti għall-VAT jekk il-
partijiet involuti jużaw in-numri ta’ identifikazzjoni tal-VAT. Skont hu, tali sistema kieku 
tiżgura li jiġi ffatturat il-prezz nett mingħajr il-VAT.

Bil-għan li jenfasizza l-pożizzjoni tiegħu, il-petizzjonant jirreferi għall-mekkaniżmu 
kummerċjali intra-Komunitarju. Huwa jargumenta li t-tranżazzjonijiet intra-Komunitarji 
mhumiex suġġetti għall-VAT u b’hekk is-sitwazzjoni hija inqas ikkumplikata. 

B’żieda ma’ dan, jirreferi għad-diffikultajiet relatati mal-hekk imsejħa “Soll-Besteuerung”. 
Skont hu, dak il-metodu ta’ intaxxar, fejn il-VAT issir dovuta meta t-tranżazzjoni titwettaq, 
huwa inaċċettabbli għan-negozji. Il-petizzjonant jirraġuna li jekk ir-reċipjent tal-oġġetti jew 
tas-servizzi jonqos li jagħti r-rimunerazzjoni ffatturata, minn jipprovdi s-servizz xorta għandu 
jħallas il-VAT lill-awtoritajiet. Metodu li jintaxxa d-dħul reali ta’ flus, l-hekk imsejħa “Ist-
Besteuerung”, ikun ta’ vantaġġ ikbar għas-settur kummerċjali u l-Istat.

Aspetti tal-VAT
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L-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-VAT1 jiddefinixxi t-tranżazzjonijiet li għandhom ikunu suġġetti 
għall-VAT, fost l-oħrajn, bħala l-provvista ta’ merkanzija jew servizzi magħmula bi ħlas fit-
territorju tal-pajjiż minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali. 
Fejn jidħlu l-prinċipji tas-sistema tal-VAT tal-UE, il-VAT hija taxxa fuq il-konsum finali ta’ 
oġġetti u servizzi, iżda hija msawra bħala taxxa “fuq l-istadji kollha” rigward il-provvista ta’ 
oġġetti u servizzi li għalihom il-fornitur jitħallas prezz, irrispettivament mill-persuna li tħallas 
il-prezz. Is-sistema tal-VAT tiddependi ċarament min-natura tal-provvista.
Skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-VAT, persuna taxxabbli għandha tfisser kull persuna li, 
b’mod indipendenti, twettaq fi kwalunkwe post kwalunkwe attività ekonomika, ikunu xi 
jkunu l-iskop jew ir-riżultati ta’ dik l-attività. 

Fejn jidħol l-aspett tat-tranżazzjonijiet intra-Komunitarji, ta’ min wieħed jinnota li tali 
attivitajiet ma jaqgħux fl-ambitu tal-VAT bħalma donnu jassumi l-petizzjonant. 
L-oriġni tas-sistema tal-VAT attwali li qed tiġi applikata fit-tranżazzjonijiet intra-Komunitarji 
wieħed issibha fl-hekk imsejjaħ “reġim tranżitorju” għall-intaxxar tal-provvisti transkonfinali 
ta’ oġġetti stabbilit fid-Direttiva 91/680/KE, immirat biex jiżgura li l-oġġetti pprovduti lil 
persuni taxxabbli fi Stati Membri oħra jkunu intaxxati fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni u 
jgawdu minn ħelsien mill-VAT fl-Istat Membru li minnu jitilqu l-oġġetti. 

L-Artikolu 138 tad-Direttiva tal-VAT teknikament jistipula eżenzjoni li tapplika għall-
provvista ta’ oġġetti li jissodisfaw il-kundizzjoni stabbilita f’dik id-dispożizzjoni. Il-korollarju 
tal-eżenzjoni mit-taxxa tal-provvista ta’ oġġetti huwa l-intaxxar tal-akkwist intra-Komunitarju 
f’idejn ix-xerrej, skont l-Artikolu 2(1)(b)(i) tad-Direttiva tal-VAT. 

L-intaxxar tal-oġġetti fl-Istat Membru fejn jaslu jintlaħaq billi jinħoloq avveniment taxxabbli 
ġdid: l-akkwist intra-Komunitarju ta’ oġġetti, filwaqt li l-ħelsien mit-tassazzjoni interna li 
jbatu l-oġġetti fl-Istat Membru li minnu jitilqu jintlaħaq permezz tal-eżenzjoni bi dritt ta’ 
tnaqqis ipprovdut mill-Artikolu 169(b) tad-Direttiva tal-VAT.

F’dan ir-rigward, it-tassazzjoni tal-parti l-kbira tal-provvisti transkonfinali ta’ oġġetti tixbah 
b’mod li jolqtok lit-trattament fiskali tal-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ oġġetti.

L-Artikoli 62 et seq tad-Direttiva tal-VAT jistipulaw ir-regoli li jirregolaw l-avveniment li 
jagħti lok għal ħlas u l-impożizzjoni ta’ VAT. Skont l-Artikolu 63 tagħha, ir-regola ġenerali 
f’dan il-qasam, fejn tidħol il-provvista ta’ oġġetti u servizzi, hija li l-avveniment li jagħti lok 
għal ħlas iseħħ u l-VAT għandha tiġi imposta meta l-merkanzija jew is-servizzi huma 
pprovduti. B’dan il-prinċipju, is-sistema tikkonforma mal-fatt li l-VAT hija taxxa fuq il-
konsum. 

Il-kwistjoni meta l-VAT għandha titħallas hija intimament marbuta mal-mument fejn ikun 
hemm id-dritt ta’ tnaqqis. F’reġim tal-VAT ibbażat fuq is-sistema tal-fatturi, il-VAT 
imsemmija f’xi fattura, imħallsa jew dovuta, tista’ titnaqqas. Huwa minnu li d-dritt għat-
tnaqqis jista’ jinħoloq qabel ma titħallas il-VAT mill-fornitur, iżda s-sistema attwali tipprovdi 
soluzzjoni anki għal sitwazzjoni li fiha jkunu għadhom ma nħarġux fatturi jew saħansitra ma 
tinħareġ l-ebda fattura.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur 
miżjud, ĠU L 347 tal-11.12.2006. Mill-1 ta’ Jannar 2007, din id-Direttiva ssostitwiet is-Sitt Direttiva tal-VAT u b’hekk saret 
id-dokument leġiżlattiv ewlieni rigward il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-VAT. 
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Barra minn hekk, l-Artikolu 66 tad-Direttiva tal-VAT jippermetti lill-Istati Membri jipprovdu 
li t-taxxa għandha tiġi imposta, fir-rigward ta’ ċerti tranżazzjonijiet jew ċerti kategoriji ta’ 
persuni taxxabbli, fost l-oħrajn, mhux iktar tard miż-żmien meta jiġi riċevut il-prezz. Dik id-
dispożizzjoni tinkludi l-hekk imsejħa “Ist-Besteuerung”, it-tassazzjoni li l-petizzjonant 
jippreferi fil-qafas tas-suġġerimenti tiegħu. Il-liġi Ġermaniża tinkludi l-implimentazzjoni ta’ 
din l-għażla skont l-Artikolu 13(1), punt 1, ittra b, f’konnessjoni mal-Artikolu 20 tal-liġi 
Ġermaniża dwar it-taxxa fuq il-fatturat (Umsatzsteuergesetz).
It-Titolu VII tad-Direttiva tal-VAT jiddistingwi bejn l-ammont taxxabbli rigward il-provvista 
ta’ merkanzija jew servizzi, l-akkwist intra-Komunitarju ta’ merkanzija, l-importazzjoni ta’ 
merkanzija u suġġetti varji. Fl-Artikolu 73 tagħha, l-ammont taxxabbli huwa ddefinit bħala 
dak kollu li jikkostitwixxi ħlas miksub jew li għandu jinkiseb mill-fornitur, mingħand ix-
xerrej, il-konsumatur jew parti terza, inklużi s-sussidji marbuta direttament mal-prezz tal-
provvista. Dik id-dispożizzjoni tinkorpora wieħed mill-prinċipji fundamentali tad-Direttiva 
tal-VAT, li skontu l-bażi tal-valutazzjoni hija r-rimunerazzjoni li ngħatat fir-realtà1 u li l-
korollarju tagħha huwa li l-awtoritajiet fiskali fl-ebda ċirkostanzi ma jistgħu jimponu ammont 
ta’ VAT li jaqbeż it-taxxa mħallsa mill-persuna taxxabbli2.

Skont l-Artikolu 90 tad-Direttiva tal-VAT, fil-każ ta’ kanċellazzjoni, ċaħda jew nuqqas ta’ 
pagament totali jew parzjali, jew fejn il-prezz hu mnaqqas wara li l-provvista tkun saret, l-
ammont taxxabbli għandu jiġi ridott għaldaqstant skont kondizzjonijiet li jiġu stabbiliti mill-
Istati Membri. B’hekk, dik id-dispożizzjoni teżiġi li l-Istati Membri jnaqqsu l-ammont 
taxxabbli u, konsegwentement, l-ammont tal-VAT li għandu jitħallas mill-persuna taxxabbli 
kull meta, wara li tkun ġiet konkluża tranżazzjoni, parti mir-rimunerazzjoni jew kollha ma 
tkunx ġiet irċevuta mill-persuna taxxabbli.
B’konformità ma’ dan, l-Artikolu 17 tal-Umsatzsteuergesetz Ġermaniża tittrasponi dik id-
dispożizzjoni. Il-paragrafu 2 tiegħu, punt1, jipprovdi aġġustament tal-ammont taxxabbli 
f’każijiet ta’ insolvenza.

Kif diġà ġie spjegat fl-ewwel risposta għall-petizzjoni, ta’ min wieħed jenfasizza għal darba 
oħra li abbażi tas-sistema attwali tal-VAT, huwa r-reċipjent tat-tranżazzjoni li għandu 
jiddeċiedi jekk il-VAT tkunx tista’ titnaqqas. Il-fornitur mhux obbligat jivverifika l-istejtus 
tax-xerrej fir-rigward tat-taxxabilità tas-servizz. It-tranżazzjonijiet tiegħu huma intaxxati 
dejjem sakemm ma jkunx hemm eżenzjoni applikabbli.
B’żieda ma’ dan, il-ħlas frazzjonat inaqqas ċerti riskji ta’ frodi/nuqqas ta’ ħlas (pereżempju 
insolvenza) peress li l-ammont tal-VAT (u b’hekk anki r-riskju) jinqasam bejn għadd ta’ 
persuni taxxabbli. Taxxa “fuq stadju wieħed” timplika li l-ammont totali tal-VAT għandu 
jitħallas mill-aħħar wieħed fil-katina (xi drabi persuni taxxabbli relattivament żgħar fil-livell 
tal-bejgħ bl-imnut), u b’hekk tirriżulta f’“konċentrazzjoni” tar-riskji f’dak il-livell.

Madankollu, mal-ewwel daqqa’ t’għajn jista’ jkun li hemm każijiet fejn l-impożizzjoni tal-
VAT fuq tranżazzjonijiet bejn żewġ persuni taxxabbli donnha eżerċizzju purament 
akkademiku. Iżda s-sistema tal-VAT għandha titqies bħala ħaġa waħda integrali. Kwalunkwe 
emenda ta’ aspetti magħżula jew introduzzjoni ta’ arranġamenti speċjali joħolqu taqlibiet 
mhux konformi mal-bqija abbażi tal-prinċipji fundamentali.

                                               
1 QEĠ, sentenza tat-23 ta’ Novembru 1988 fil-Kawża C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, paragrafu 16
2 QEĠ, sentenza tal-24 ta’ Ottubru 1996 fil-Kawża C-317/94 Gibbs, paragrafu 24
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Aspetti ġenerali
Fl-1 ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni ppubblikat il-“Green Paper dwar il-futur tal-VAT –
Lejn sistema tal-VAT aktar sempliċi, aktar soda u aktar effiċjenti” (COM(2010) 695 finali u 
SEC(2010) 1455 finali), fejn isiru riflessjoni wiesgħa dwar is-suġġett tat-trattament rigward 
il-VAT tat-tranżazzjonijiet transkonfinali fil-qafas tas-suq intern u riferiment għal diversi 
għażliet possibbli bħala eżempji. Il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika miftuħa 
dwar din il-Green Paper, u d-dokument imsemmi huwa disponibbli fuq il-websajt li ġejja: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

Il-petizzjonant huwa mistieden jipprovdi l-opinjonijiet tiegħu u jippreżenta aktar kummenti 
dwar it-titjib tas-sistema attwali tal-VAT billi jwieġeb għall-kwistjonijiet imqajma. 
Kwalunkwe kontribut jista’ jitressaq direttament permezz tal-ħolqa li hemm fuq il-websajt 
imsemmija.

Abbażi tal-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill 
għandu jaġixxi unanimament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u, wara li jikkonsulta 
mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, jadotta dispożizzjonijiet għall-
armonizzazzjoni ta’ leġiżlazzjoni li tittratta dwar taxxi, fost l-oħrajn, fuq il-fatturat, 
daqskemm din l-armonizzazzjoni tkun neċessarja sabiex tiżgura l-istabbiliment u l-
operazzjoni tas-suq intern u tevita d-distorżjonijiet tal-kompetizzjoni.

Fil-qafas tat-Trattati tal-Unjoni Ewropea, id-deċiżjonijiet kollha dwar it-taxxi li għandhom 
jittieħdu fil-livell Ewropew huma suġġetti għar-regola tal-unanimità. Jiġifieri, kwalunkwe 
tibdila jew adozzjoni ta’ test ġdid fil-qasam tad-Direttiva tal-VAT jitolbu l-qbil unanimu tas-
27 Stat Membru fil-Kunsill.

Skont id-Direttiva tal-VAT attwali, l-Istati Membri huma obbligati li jadottaw leġiżlazzjoni 
nazzjonali dwar it-taxxi fuq il-fatturat li tiżgura li t-tranżazzjonijiet li jitwettqu bejn persuni 
taxxabbli fi ħdan it-territorju ta’ pajjiżhom jaqgħu fl-ambitu tal-VAT. Il-provvisti domestiċi 
ta’ oġġetti u servizzi, l-akkwisti intra-Komunitarji u l-importazzjoni ta’ oġġetti minn pajjiżi 
terzi huma suġġetti għall-VAT ħlief fil-każijiet fejn tapplika xi eżenzjoni.


