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Suġġett: Petizzjoni 1530/2010 imressqa minn Kuisma Lappalainen, ta’ ċittadinanza 
Finlandiża, dwar il-VAT fuq merkanzija importata fil-Finlandja mill-Istati 
Uniti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għar-regoli tal-VAT applikabbli għall-merkanzija importata fil-
Finlandja mill-Istati Uniti. Huwa jitlob biex dawn jiġu ssimplifikati u jagħmel ħames 
suġġerimenti dwar kif tista’ tittejjeb il-liġi attwali.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Is-suġġeriment għal ftehim li jelimina t-tariffi ssemma minn rappreżentanti tan-negozju, u l-
Kummissjoni ħadet nota ta’ dan kif xieraq. Madankollu, dan bħalissa mhuwiex ikkunsidrat 
bħala l-pass li għandu jittieħed. It-tariffi huma ġeneralment baxxi f’dik li attwalment hija l-
aktar relazzjoni ekonomika integrata fid-dinja. L-ostakli ewlenin jitqiesu li huma l-hekk 
imsejħa miżuri ta’ wara l-fruntiera jew miżuri mhux tariffarji, li qed jiġu ttrattati fil-Kunsill 
Ekonomiku trans-Atlantiku, u li huwa meqjus bħala l-aktar mod promettenti u effiċjenti biex 
jiġu indirizzati d-diffikultajiet f’dan l-istadju.

Fir-rigward tas-suġġeriment tal-petizzjonant biex jiġu armonizzati r-rati tal-VAT fl-Istati 
Membri, ta’ min jinnota li fil-passat, il-Kummissjoni ppreżentat proposti darbtejn (fl-1995 u 
fl-1998) li jistipulaw rata standard fi ħdan parametru, b’rata minima ta’ 15% u dik massima 
ta’ 25%. Fiż-żewġ każijiet, il-proposti ta’ approssimazzjoni tar-rati ġew emendati mill-
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Kunsill, li żamm biss il-prinċipju ta’ rata minima ta’ 15%.
Fir-rigward tal-alternattiva li dawk il-pajjiżi b’VAT baxxa għandhom iħallsu inqas lill-UE 
minn pajjiżi b’VAT ogħla, għandu jiġi enfasizzat li l-irċevuti tal-VAT huma prinċipalment 
għall-benefiċċju tal-baġits nazzjonali tal-Istati Membri; proporzjon żgħira biss tintuża għall-
finanzjament tal-baġit tal-UE. Madankollu, il-livell tar-rati tal-VAT fl-Istati Membri mhuwiex 
relevanti għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni għall-baġit tal-UE.

Fir-rigward tat-tielet suġġeriment, jiġiferi li l-kummerċ transkonfinali bejn l-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea jiġi eżentat mit-taxxa, ta’ min jinnota li m’hemmx armonizzazzjoni totali fil-
livell tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tat-tassazzjoni indiretta. Dan ifisser li fl-assenza ta’ 
leġiżlazzjoni tal-UE, l-Istati Membri jistgħu jimponu taxxi u jiddeċiedu b’mod unilaterali 
dwar il-livelli u l-metodi ta’ kalkolu tagħhom sakemm dawn ikunu konformi mal-prinċipji 
fundamentali tat-Trattat u atti oħra ta’ leġiżlazzjoni sekondarja disponibbli. Madankollu, f’dak 
li jirrigwarda l-leġiżlazzjoni adottata, dan ifisser li l-Istati Membri kollha fil-fatt qablu dwar 
ir-regoli inkwistjoni. 

Fir-rigward tal-prinċipji tas-sistema tal-VAT tal-UE, il-VAT hija taxxa fuq il-konsum finali 
tal-merkanzija u s-servizzi, iżda hija mfassla bħala taxxa għall-istadji kollha fuq il-provvisti 
tal-merkanzija u s-servizzi li għalihom il-fornitur jirċievi prezz, irrispettivament mill-persuna 
li tħallas dan il-prezz. Ir-reġim tal-VAT jiddependi evidentement min-natura tal-provvista. 

Skont ir-regoli attwali, bħala regola ġenerali, il-post ta’ provvista tal-merkanzija mibgħuta jew 
trasportata għandu jitqies bħala l-post fejn tkun tinsab il-merkanzija fil-ħin meta jintbagħat 
jew jibda t-trasport tal-merkanzija għall-konsumatur (l-Artikolu 32 tad-Direttiva tal-VAT1).
Abbażi ta’ ċertu kundizzjonijiet, il-provvista tal-merkanzija mibgħuta jew trasportata minn 
Stat Membru għal ieħor hija eżentata mill-VAT fl-Istat Membru minn fejn ikun telaq it-
trasport, bid-dritt li titnaqqas il-VAT imħallsa b’rabta ma’ dik il-provvista intra-Komunitarja 
(l-Artikoli 138-139, 169 tad-Direttiva tal-VAT. F’dan il-każ, ix-xerrej jagħmel akkwist intra-
Komunitarju fl-Istat Membru fejn tispiċċa l-merkanzija mibgħuta jew trasportata.

Ir-raba’ suġġeriment li sar mill-petizzjonant huwa li jitbaxxew il-VAT u r-rati tad-dazju 
doganali fuq il-ħwejjeġ. It-tnaqqis tat-tariffi attwalment jiġi nnegozjat fil-qafas tal-Aġenda ta’ 
Doha għall-Iżvilupp multilaterali (DDA - Doha Development Agenda). Matul dawn in-
negozjati, l-għan tal-UE huwa li jitnaqqsu t-tariffi għoljin, l-ogħla tariffi u ż-żidiet tat-tariffi, 
sabiex l-opportunitajiet kummerċjali jiżdiedu b’mod sinifikanti. 
It-test tal-Presidenti li ħareġ mil-laqgħa Ministerjali ta’ Lulju 2008 jinkludi l-modalitajiet 
abbozzati għat-tnaqqis tat-tariffi li jikkonsistu f’formula li għandha tiġi applikata mill-pajjiżi 
żviluppati (inklużi l-UE u l-Istati Uniti) b’koeffiċjent 8 u mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
b’koeffiċjent ogħla u flessibilitajiet (l-hekk imsejħa Formula Svizzera, formula matematika 
applikata għal-linji tariffarji kollha, li tiżgura livell simili ta’ tnaqqis tat-tariffi kullimkien). 

Il-konklużjoni tad-DDA telimina l-ogħla tariffi fis-settur tat-tessuti u l-ħwejjeġ. Skont il-
modalitajiet li tressqu issa, ikun hemm tnaqqis tat-tariffi ta’ madwar 50% fit-tessuti għall-
pajjiżi żviluppati inklużi t-tariffi tal-UE u jitneħħew, pereżempju, l-ogħla tariffi kollha fl-Istati 
Uniti. 

Id-diskussjonijiet reċenti, inklużi dawk li saru bejn il-Ministri f’Davos, għenu biex 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur 
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jikkonfermaw l-objettiv tal-Membri tad-WTO li bħalissa qed jaħdmu għal pakkett politiku li 
għandu jiġi konkluż qabel il-waqfa tas-sajf. 

Fir-rigward tal-ħames suġġeriment, li għandu l-għan li jogħla l-limitu li għandu jaqbeż il-
valur tal-merkanzija importata f’daqqa sabiex tiġi imposta l-VAT, għandu jitfakkar li d-
Direttiva tal-VAT tistabbilixxi sistema komuni tal-VAT applikabbli b’mod ugwali fl-Istati 
Membri kollha. Wieħed mill-objettivi ewlenin ta’ din is-sistema komuni tal-VAT huwa li jiġi 
evitat it-tfixkil tal-kompetizzjoni. Għal din ir-raġuni, l-importazzjoni tal-merkanzija hija 
soġġetta għall-VAT bl-istess rata bħal dik applikabbli għall-provvisti domestiċi fl-Istat 
Membru tal-importazzjoni. Madankollu, id-Direttiva tal-VAT tistipola, prinċipalment għal 
skopijiet prattiċi ta’ kontroll, eżenzjoni mill-VAT fuq l-importazzjoni ta’ kunsinni żgħar.
Dawn ir-regoli speċifiċi tal-VAT relatati mal-importazzjoni tal-merkanzija huma meħtieġa, 
fil-fehma tal-Kummissjoni, biex jiġi evitat it-tfixkil tal-kompetizzjoni, pereżempju billi jiġi 
evitat li ċ-ċittadini tal-UE jixtru oġġetti mhux mill-UE li ma tkun ġiet imposta fuqhom ebda 
VAT tal-UE.

Fl-aħħar nett, għandu jingħad ukoll li 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), li fiha, fost affarijiet oħra, 
hemm riflessjoni wiesa’ fuq is-suġġett tat-trattament tal-VAT għat-tranżazzjonijiet 
transkonfinali fis-suq uniku, u hemm referenza għal diversi għażliet possibbli tat-tassazzjoni 
bħala eżempji. Suġġetti oħra, bħalma huma b’mod partikolari r-rati tal-VAT, l-eżenzjonijiet u 
n-negozji żgħar huma analizzati wkoll. Il-Kummissjoni bdiet konsultazzjoni pubblika miftuħa 
dwar din il-Green Paper u d-dokument imsemmi huwa disponibbli fil-paġna tal-Internet li 
ġejja: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

Skont l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, il-Kunsill għandu jaġixxi 
unanimament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament 
Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandu jadotta dispożizzjonijiet għall-
armonizzazzjoni ta’ leġiżlazzjoni li tittratta dwar taxxi fuq il-bejgħ gross daqs kemm din l-
armonizzazzjoni tkun neċessarja sabiex tiżgura l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern 
u tevita t-tfixkil tal-kompetizzjoni.

Fi ħdan il-qafas tat-Trattati tal-Unjoni Ewropea, id-deċiżjonijiet kollha dwar it-taxxi li 
għandhom jittieħdu fil-livell Ewropew huma soġġetti għar-regola tal-unanimità. Dan ifisser li 
kull bidla jew adozzjoni fil-qasam tad-Direttiva tal-VAT teħtieġ il-qbil unanimu tas-27 Stati 
Membri kollha fil-Kunsill.


