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Suġġett: Petizzjoni 0348/2011, imressqa minn Stephan Hauk, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar id-definizzjoni ta’ tagħmir dentali partikolari fir-
Regolament tal-Kummissjoni 111/2011 dwar il-klassifikazzjoni ta’ ċerti 
prodotti fin-Nomenklatura Magħquda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għad-definizzjoni ta’ tip partikolari ta’ tagħmir dentali fir-
Regolament tal-Kummissjoni. Huwa jsostni li dan jagħmel parti integrali minn proteżi u 
għalhekk għandu jkun soġġett għar-rata tal-VAT iktar baxxa ta’ 7% minflok dik attwali ta’ 
19%, skont dan ir-Regolament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant ma jaqbilx mad-definizzjoni ta’ tip partikolari ta’ tagħmir dentali fir-
Regolament tal-Kummissjoni. Huwa jsostni li dan jagħmel parti integrali minn proteżi. 
Għalhekk, skontu, għandu jkun soġġett għar-rata tal-VAT iktar baxxa ta’ 7% minflok dik 
attwali ta’ 19%.

Meta prodotti jaslu fil-fruntiera esterna tal-UE, hija r-responsabilità tad-dwana li tiddetermina 
l-klassifikazzjoni tagħhom fin-Nomenklatura Magħquda, sabiex ikunu jistgħu jiġu kkalkulati 
d-dazji u imposti oħra. In-Nomenklatura Magħquda hija bbażata fuq ftehima internazzjonali 
(li waħda mill-partijiet tagħha hija l-UE) li tistabbilixxi regoli għall-klassifikazzjoni tal-
prodotti. Sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor, il-klassifikazzjoni tariffarja ma tiddependix 
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mid-dazji doganali (jew ir-rati tat-taxxa relatati magħhom).

Ir-Regolament (UE) Nru 111/2011 tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Frar 2011 dwar il-
klassifikazzjoni ta’ ċerti prodotti fin-Nomenklatura Magħquda (NM), mehmuża mar-
Regolament (KEE) Nru 2658/871, jikklassifika fin-NM “ankraġġ artifiċjali ta’ sinna”, li jiġi
invitat f’għerq artifiċjali ta’ sinna impjantat fix-xedaq u jgħaqqad l-għerq mal-parti tas-sinna 
artifiċjali li tidher (crown). Ir-regoli ta’ klassifikazzjoni tan-NM wasslu biex dan il-prodott, 
bħala parti minn proteżi dentali, ġie kklassifikat taħt il-kodiċi tan-NM 9021 29 00.

Konklużjoni

Peress li l-applikazzjoni prattika tat-taxxa fuq il-valur miżjud taqa’ taħt ir-responsabilità tal-
Istati Membri, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonant jikkuntattja lill-awtoritajiet 
fiskali Ġermaniżi dwar l-applikazzjoni tar-rata tat-taxxa rilevanti.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura 

tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana, ĠU L 256, 
7.9.1987


