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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0958/2007, imressqa minn Graham Unsworth, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq karozzi użati importati f’Malta

Petizzjoni 1028/2007, imressqa minn Nicholas Zelle, ta’ nazzjonalità 
Britannika, dwar it-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi użati importati 
f’Malta

Petizzjoni 0206/2009, imressqa minn Robert Cassar, ta’ nazzjonalità Maltija, 
dwar id-dispożizzjonijiet Maltin ġodda rigward il-miżata ta’ reġistrazzjoni 
fuq il-karozzi użati importati

1. Sommarju tal-petizzjoni 0958/2007

Il-petizzjonant jilmenta fuq it-taxxa ta’ reġistrazzjoni imposta fuq l-importazzjoni ta’ karozzi 
użati f’Malta. Huwa jirreferi għas-somma eċċessiva mitluba mill-awtoritajiet Maltin għall-
importazzjoni ta’ karozza Saab 9000 CSE li għandha ħdax-il sena, li konsegwentement huwa 
ħalla warajh fir-Renju Unit. Il-petizzjonant iqis li t-taxxa ta’ reġistrazzjoni imposta mill-
awtoritajiet Maltin fuq karozzi użati importati tmur kontra l-prinċipji tal-UE dwar il-libertà 
tal-moviment tal-oġġetti, u qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

Sommarju tal-petizzjoni 1028/2007

Il-petizzjonant joġġezzjona għat-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi użati li jiġu importati 
f’Malta u jindika li l-awtoritajiet Maltin qegħdin jipprovaw jimponu ammont eżorbitanti 
għall-importazzjoni ta’ Honda Accord li ilha fit-triq 24 sena. Huwa jargumenta li t-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni imposta mill-awtoritajiet Maltin fuq vetturi użati importati tmur kontra l-
prinċipji tal-UE dwar il-moviment liberu tal-oġġetti u għalhekk qiegħed ifittex li tittieħed 
azzjoni mill-Parlament Ewropew.
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Sommarju tal-petizzjoni 0206/2009

Il-petizzjonant jirreferi għad-dispożizzjonijiet Maltin ġodda rigward il-miżata ta’ 
reġistrazzjoni fuq il-karozzi użati importati u jindika li l-miżata ta’ reġistrazzjoni li jeħtieġ 
titħallas biex jiġu importati l-karozzi f’Malta mhijiex ġusta. Skont il-petizzjonant, il-ħlas tal-
miżati ta’ reġistrazzjoni msemmi jmur kontra l-prinċipji tal-UE dwar il-moviment liberu tal-
oġġetti, u għalhekk jappella lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibilità

0958/2007 Iddikjarata ammissibbli fid-22 ta’ Frar 2008; 1028/2007 Iddikjarata ammissibbli 
fis-7 ta’ Marzu 2008; 0206/2009 Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Ġunju 2009. Il-
Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0958/2007, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

I. Il-petizzjoni
Il-petizzjonant jilmenta dwar it-taxxa ta’ reġistrazzjoni, b’mod partikolari t-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni minima, imposta meta jiġu importati karozzi użati f’Malta. Huwa jirreferi għas-
somma eċċessiva mitluba mill-awtoritajiet Maltin għar-reġistrazzjoni ta’ karozza Saab 9000 
CSE li għandha ħdax-il sena, li konsegwentement huwa ħalla warajh fir-Renju Unit meta mar 
jgħix f’Malta fl-2004. Il-petizzjonant iqis li t-taxxa ta’ reġistrazzjoni imposta mill-awtoritajiet 
Maltin fuq karozzi użati importati f’Malta tmur kontra l-prinċipji tal-UE tal-libertà tal-
moviment tal-oġġetti.

II. Osservazzjonijiet legali

Qabelxejn, għandu jiġi innotat li ma hemm ebda armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tat-taxxi tar-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur. Għalkemm il-
Kummissjoni konsistentement ipprovat tneħħi l-ostakoli tat-taxxa persistenti li qegħdin 
jikkawżaw distorsjonijiet għall-moviment liberu tal-vetturi tal-passiġġieri fis-Suq Intern, sa 
issa, il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam għadhom ma ġewx adottati minħabba li ma 
ngħatax biżżejjed appoġġ mill-Istati Membri.  Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu jimponu 
taxxi bħal dawn u jiddeċiedu b’mod unilaterali fuq il-livelli u l-metodi tal-kalkolazzjoni 
tagħhom. Barra minn hekk, il-liġi tal-Komunità ma tesiġix li l-valur taxxabbli tal-vettura li 
tkun sejra tiġi rreġistrata jkun ibbażat fuq il-prezz tax-xiri mħallas fi Stat Membru ieħor.
L-Istati Membri għandhom għalhekk jirrispettaw l-Artikolu 90 KE, li jipprojbixxi tassazzjoni 
diskriminatorja interna, direttament jew indirettament, fuq il-prodotti ta’ Stati Membri oħrajn 
li tkun aktar minn dik imposta direttament jew indirettament fuq prodotti domestiċi simili.

F’diversi sentenzi li tat, il-Qorti qatgħetha li l-impożizzjoni minn Stat Membru ta’ taxxa fuq 
vetturi użati importati minn Stat Membru ieħor tmur kontra l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 90 
tat-Trattat fejn l-ammont tat-taxxa jaqbeż it-taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi 
użati simili li diġà jkunu rreġistrati fit-territorju nazzjonali. Għalhekk, il-punt kruċjali 
mhuwiex ir-relazzjoni bejn l-ammont tat-taxxa u l-prezz tax-xiri fi Stat Membru ieħor – li hija 
immaterjali, ladarba ma taffettwax il-valur tal-vettura fl-istat fejn ser tiġi rreġistrata – iżda l-
perċentwali tal-valur ta’ vettura simili fis-suq intern li jikkonsisti f’taxxa residwa.
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Fil-każ ta’ Malta, il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li l-leġiżlazzjoni Maltija dwar it-taxxa 
fuq il-karozzi qiegħda tikser il-liġi Komunitarja u għaldaqstant tat bidu għal proċeduri ta’ 
ksur. Skont l-Ewwel Skeda tal-Att Malti dwar it-Taxxa ta’ Vetturi bil-Mutur1, hemm ammont 
minimu li għandu jitħallas għal ħafna mill-kategoriji ta’ vetturi użati.  Dan ifisser li teżisti 
taxxa minima biss fuq vetturi użati, filwaqt li ma jiġi impost ebda limitu minimu fuq vetturi 
ġodda.  Anki jekk l-ammont tat-taxxa stabbilit fl-ispezzjoni teknika jirriżulta f’ammont inqas, 
ikun dovut il-minimu ogħla.  Din is-sitwazzjoni, li titlob li t-taxxa tar-reġistrazzjoni applikata 
taqbeż it-taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi simili diġà rreġistrati f’Malta, qiegħda 
tikser l-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE.

Fit-23 ta’ Marzu 2007, il-Kummissjoni indirizzat ittra ta’ avviż formali lil Malta dwar din il-
kwistjoni u minħabba t-tweġiba mhux sodisfaċenti mogħtija mill-awtoritajiet Maltin, fl-4 ta’ 
April 2008 ġiet indirizzata opinjoni motivata lil Malta (stqarrija għall-istampa tal-
Kummissjoni IP/08/511).

III. Konklużjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tistenna t-tweġiba ta’ Malta għall-opinjoni motivata biex 
tara jekk l-Istat Membru huwiex sejjer jimmodifika l-leġiżlazzjoni tiegħu jew jekk huwiex 
sejjer ikun neċessarju li l-każ jitressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 1028/2007, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjonant joġġezzjona għat-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq vetturi użati li jiġu importati 
f’Malta, u jindika li l-awtoritajiet Maltin qegħdin jipprovaw jimponu ammont eżorbitanti 
għall-importazzjoni ta’ Honda Accord li ilha fit-triq 24 sena. Huwa jargumenta li t-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni imposta mill-awtoritajiet Maltin fuq vetturi użati importati tmur kontra l-
prinċipji tal-UE dwar il-moviment liberu tal-oġġetti.

L-ewwel nett, ta’ min jinnota li ma hemm ebda armonizzazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tat-taxxi tar-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur. Għalkemm il-
Kummissjoni b’mod konsistenti ipprovat tneħħi l-ostakoli persistenti tat-taxxa li qegħdin 
jikkawżaw distorsjonijiet lill-moviment liberu tal-vetturi tal-passiġġieri fi ħdan is-Suq Intern, 
sa issa, il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam ma ġewx adottati minħabba nuqqas ta’ 
appoġġ biżżejjed mill-Istati Membri. Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu jimponu taxxi bħal 
dawn u jiddeċiedu b’mod unilaterali fuq il-livelli u l-metodi tal-kalkolazzjoni tagħhom. Barra 
minn hekk, il-liġi tal-Komunità ma titlobx li l-valur taxxabbli tal-vettura li trid tiġi rreġistrata 
jkun ibbażat fuq il-prezz tax-xiri mħallas fi Stat Membru ieħor.
Madankollu, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw l-Artikolu 90 KE, 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.
F’diversi sentenzi li tat, il-Qorti qatgħetha li l-impożizzjoni ta’ taxxa minn Stat Membru fuq 
vetturi użati importati minn Stat Membru ieħor imur kontra l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 90 
tat-Trattat fejn l-ammont tat-taxxa jaqbeż it-taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi 
                                               
1 Kapitlu 368, Att dwar it-Taxxa ta’ Vetturi bil-Mutur, Att X tal-1994 kif emendat.
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użati simili rreġistrati fit-territorju nazzjonali. Għalhekk, il-punt kruċjali mhuwiex ir-
relazzjoni bejn l-ammont tat-taxxa u l-prezz tax-xiri fi Stat Membru ieħor – li hija 
immaterjali, ladarba ma taffettwax il-valur tal-vettura fl-Istat fejn ser tiġi rreġistrata – iżda l-
perċentwal tal-valur ta’ vettura simili fis-suq domestiku, li jikkonsisti fit-taxxa residwa.

Fil-każ ta’ Malta, il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li l-leġiżlazzjoni Maltija dwar it-taxxi 
fuq il-karozzi qegħda tikser il-liġi tal-Komunità u tat bidu għal proċeduri ta’ ksur. Skont l-
Ewwel Skeda tal-Att Malti dwar it-Taxxa ta’ Vetturi bil-Mutur1, hu ammont minimu li 
għandu jitħallas għal ħafna mill-kategoriji tal-vetturi użati. Dan ifisser li hemm taxxa minima 
biss fuq vetturi użati filwaqt li ma huwa impost ebda limitu minimu fuq vetturi ġodda. Anki 
jekk l-ammont tat-taxxa ddeterminat fl-ispezzjoni teknika jirriżulta f’ammont iżgħar, ikun 
dovut l-ogħla ammont minimu. Din is-sitwazzjoni, li twassal biex it-taxxa tar-reġistrazzjoni 
applikata taqbeż it-taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi simili li diġà huma rreġistrati 
f’Malta, tmur kontra l-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE.

Fit-23 ta’ Marzu 2007 il-Kummissjoni indirizzat ittra ta’ avviż formali lil Malta dwar din il-
kwistjoni u fid-dawl tat-tweġiba mhux sodisfaċenti mill-awtoritajiet Maltin, fl-4 ta’ April 
2008 ġiet indirizzata opinjoni motivata lil Malta (stqarrija għall-istampa tal-Kummissjoni 
IP/08/511).

Il-Kummissjoni issa qiegħda tistenna t-tweġiba ta’ Malta għall-opinjoni motivata biex tara 
jekk l-Istat Membru huwiex ser jimmodifika l-leġiżlazzjoni tiegħu jew jekk huwiex ser ikun 
neċessarju li tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0958/2007, li waslet fl-20 ta’ Marzu 
2009

Wara l-komunikazzjoni preċedenti tagħha dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni tixtieq 
tinforma lill-Parlament fuq l-aħħar żviluppi.

Fit-22 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni rċeviet ir-risposta tal-awtoritajiet Maltin għall-opinjoni 
motivata tat-3 ta’ April 2008 fil-proċedura ta’ ksur IN/05/4534, fejn ġiet infuramata inter alia
dwar il-pjanijiet li sa Jannar 2009 għandha tiġi introdotta l-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar it-Taxxa 
tar-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur.

Il-Kummissjoni rċeviet l-abbozz tal-leġiżlazzjoni, li kien is-suġġett ta’ diversi laqgħat li 
kellha mal-awtoritajiet Maltin. Ġew imressqa diversi punti ta’ tħassib mill-Kummissjoni waqt 
dawn il-laqgħat.

Fid-29 ta’ Jannar 2009, il-Kummissjoni rċeviet l-aħħar verżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar it-
Taxxa tar-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur, li ġiet adottata fl-10.12.08 permezz tal-
Proklama Presidenzjali. Din, attwalment, qiegħda tiġi eżaminata.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 0958/2007, 1028/2007 
u 0206/2009, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009

                                               
1 Kapitlu 368, Att dwar it-Taxxa ta’ Vetturi bil-Mutur, Att X tal-1994 kif emendat.
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Flimkien mal-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni 
tixtieq iżżid il-kummenti li ġejjin.

Fil-11 ta’ Marzu 2009, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Maltin li fiha 
talbu aktar informazzjoni dettaljata dwar il-metodu preċiż ta’ kalkolu tat-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni għal karozzi użati importati f’Malta li hu previst fil-leġiżlazzjoni l-ġdida.

Fil-15 ta’ Mejju 2009, l-awtoritajiet Maltin infurmaw lill-Kummissjoni li l-leġiżlazzjoni l-
ġdida dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur – l-Att dwar it-Taxxa tar-
Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur – kienet finalment adottata. Huma bagħtu wkoll kopja ta’ 
dan l-Att.

Fil-25 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni rċeviet ir-risposta tal-awtoritajiet Maltin għall-ittra tal-
11 ta’ Marzu 2009, fejn dawn spjegaw il-mod li kien użat biex ikun ikkalkulat il-valur ta’ 
reġistrazzjoni tal-karozzi importati.

Attwalment is-servizzi tal-Kummissjoni qed jeżaminaw il-verżjoni finali tal-Att dwar it-
Taxxa tar-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur u r-risposta tal-awtoritajiet Maltin għall-ittra 
amministrattiva tal-11 ta’ Marzu 2009. Jidher li s-sistema l-ġdida tat-taxxa tar-reġistrazzjoni, 
li hi bbażata fuq kriterji oġġettivi: emissjonijiet tas-CO2, tul tal-vettura u l-materja partikolata 
(għall-magni Diesel), għandha l-għan li tilħaq ir-rekwiżiti tal-Kummissjoni li kienu espressi 
fl-opinjoni motivata tat-8 ta’ April 2008.

Madankollu, is-servizzi tal-Kummissjoni se jimmonitorjaw bidliet oħra fil-leġiżlazzjoni f’dan 
il-qasam li huma previsti li jkunu adottati f’Lulju 2009 u se jitolbu kjarifiki dwar ċerti aspetti.
Fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dawn l-inkjesti il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar azzjoni futura fir-
rigward tal-proċedura.

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 0958/2007, 1028/2007 
u 0206/2009, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010

Wara l-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha dwar il-kwistjoni, fil-25 ta’ Awwissu 2009 l-
Kummissjoni bagħtet ittra amministrattiva lill-awtoritajiet Maltin li fiha talbu aktar 
informazzjoni dettaljata dwar il-mod ta’ kalkolu tal-valur tar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-
mutur, inklużi l-kriterji tad-deprezzament ta’ dan il-valur, sabiex tiġi evalwata l-konformità 
tagħhom mal-liġi Komunitarja.

Il-Kummissjoni rċeviet ir-risposta għall-ittra amministrattiva fid-19 ta’ Novembru 2009.
Skont l-informazzjoni pprovduta, l-evalwazzjoni tas-sistema tal-valur tar-reġistrazzjoni kellha 
tinbidel parzjalment mill-bidu ta’ Jannar 2010 sabiex jiġu sodisfati r-rekwiżiti kollha, inklużi 
r-rimarki tal-Kummissjoni wkoll.

L-awtoritajiet Maltin avżaw ukoll li l-emendi tal-Att Dwar ir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-
Mutur se jiġu adottati provviżjorjament permezz tal-Proklama Presidenzjali u se jidħlu fis-
seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010.

Attwalment, il-Kummissjoni qed teżamina l-verżjoni l-aktar reċenti tal-emendi u t-tibdiliet 
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previsti għas-sistema tal-evalwazzjoni tal-valur tar-reġistrazzjoni. Skont ir-riżultati tal-analiżi 
tagħha, il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar l-azzjoni futura fil-proċedura.

7. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009, li waslet fit-22 ta’ April 2010

Fit-22 ta’ Diċembru 2009, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Maltin fejn 
talbu aktar informazzjoni dwar il-kalkolu tal-valur ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi.
Fil-5 ta’ Frar 2010, l-awtoritajiet Maltin infurmaw li l-Liġi l-ġdida dwar it-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni fuq vetturi kummerċjali daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010 fuq Proklama tal-
President ta’ Malta tat-22 ta’ Diċembru 2009, li introduċiet sistema ġdida ta’ taxxa ta’ 
reġistrazzjoni bbażata fuq il-massa massima awtorizzata, il-kapaċità kubika tal-magna u l-
istandards tal-emissjoni (EURO 1-4 u aktar u EURO I-IV u aktar). Bħalissa qed tiġi riveduta 
mill-Parlament Malti.
Fit-22 ta’ Frar 2010 l-awtoritajiet Maltin wieġbu għall-ittra tal-Kummissjoni tat-22 ta’ 
Diċembru 2009 fejn infurmawha inter alia li s-sistema l-ġdida tal-IT għall-evalwazzjoni tal-
valur ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi tal-passiġġieri bdiet tapplika fil-11 ta’ Jannar 2010.

Skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Maltin, sabiex wieħed jivvaluta sew it-
tnaqqis tal-valur tal-karozzi, hemm bosta fatturi li jridu jiġu kkunsidrati: bħad-data ta’ 
manifattura, it-tip ta’ fjuwil, il-mudell, ix-xahar, is-sena tar-reġistrazzjoni kif ukoll il-mili tal-
karozzi. Barra minn hekk, id-dejta dwar il-prezzijiet tal-karozzi hija bbażata fuq 
informazzjoni provduta minn negozjanti lokali, minn bażijiet ta’ dejta lokali fuq l-internet u 
f’każ ta’ nuqqas ta’ informazzjoni dwar is-suq Malti – din tista’ tinkiseb mis-suq tar-Renju 
Unit, minħabba li jidher li hemm ċertu xebh bejn dawn iż-żewġt iswieq. Din is-sistema l-
ġdida bħalissa hija soġġetta għal eżaminazzjoni mill-Kummissjoni.
Barra minn hekk, fil-5 ta’ Marzu 2010 u fit-30 ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni bagħtet lill-
awtoritajiet Maltin aktar kummenti dwar il-Liġi attwali li tikkonċerna vetturi kummerċjali.
Fil-mument huma qed jistennew aktar informazzjoni mill-awtoritajiet Maltin dwar it-tibdiliet 
pjanati fuq il-Liġi.

Il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar azzjoni futura għall-proċedura skont ir-riżultati tal-
eżaminazzjoni msemmija hawn fuq u t-tibdiliet li għad iridu jsiru fil-leġiżlazzjoni Maltija li 
tirregola t-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur.

8. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 0958/2007, 1028/2007 
& 0206/2009,  li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Flimkien mal-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi lill-
Parlament b’din l-informazjoni kumplimentari.

Fil-21 ta’ Mejju 2010, wara li eżaminat l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Maltin fl-
ittra tagħhom tat-22 ta’ Frar 2010, il-Kummissjoni bagħtet talba biex tingħata spjegazzjoni 
addizzjonali dwar il-metodi eżatti tal-evalwazzjoni tad-deprezzament tal-valur tal-karozzi tal-
passiġġieri.
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Fit-23 ta’ Ġunju 2010, il-Kummissjoni rċeviet ir-risposta għall-ittra tagħhom tal-5 ta’ Marzu 
2010, fejn l-awtoritajiet Maltin introduċew it-tabella ta’deprezzament il-ġdida fir-rigward tal-
karozzi kummerċjali kif ukoll il-metodoloġija tal-evalwazzjoni tad-deprezzament ta’ dawk il-
vetturi.  Din tieħu inkunsiderazzjoni l-età tal-karozza u l-mili tagħha.

Fit-8 ta’ April 2010, l-awtoritajiet Maltin irrispondew l-ittra tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Mejju 
2010 fejn huma jispjegaw il-metodoloġija tal-evalwazzjoni tad-deprezzament tal-valur tal-
karozzi tal-passiġġieri (inklużi l-mili).

Madankollu, għalkemm l-awtoritajiet Maltin trattaw il-parti l-kbira tal-kummenti tal-
Kummissjoni, għadha ma ġietx solvuta l-problema tad-deprezzament tal-karozzi tal-
passiġġieri ġodda fis-sistema tal-IT. Għalhekk, hu previst li se jkun hemm kuntatti ġodda 
mal-awtoritajiet Maltin sabiex tiġi trattata din il-problema.

Fl-10 ta’ Awwissu 2010, is-servizzi tal-Kummissjoni rċivew informazzjoni addizzjonali dwar 
ir-riċerka tas-suq Malti fir-rigward tal-gradi ta’ deprezzament tal-vetturi kummerċjali. Din id-
dejta addizzjonali tirrigwarda ċerti aspetti li għadhom ma ngħatawx attenzjoni.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għadha qed tistenna informazzjoni uffiċjali dwar l-
adozzjoni tal-emendi fil-leġiżlazzjoni Maltija biex tiġi rregolata t-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ 
vetturi bil-mutur.

Il-Kummissjoni beħsieba wkoll terġa’ tikkuntattja lill-awtoritajiet Maltin biex jiġu ċċarati l-
aspetti li għad fadal fir-rigward tat-taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur.
Wara r-riżultati ta’ dawn l-inkjesti, il-Kummissjoni se tieħu d-deċiżjoni tagħha rigward l-
azzjoni futura għall-proċedura.

10. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni għal 0958/2007, 1028/2007 u 0206/2009 
(REV. VII), li waslet fit-30 ta' Settembru 2011

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fis-27 ta' Settembru 2010, wara li eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet 
Maltin fil-korrispondenza preċedenti tagħhom, il-Kummissjoni bagħtet talba għal 
spjegazzjoni addizzjonali inter alia dwar id-data eżatta tad-dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Att 
tal-Vetturi bil-Mutur, il-passi meħuda biex tinbidel is-sistema tal-IT sabiex issir konformi 
mal-liġi tal-UE fir-rigward tal-karozzi tal-passiġġieri, u dwar id-deprezzament tal-karozzi 
kummerċjali.

Fl-10 ta' Novembru 2010 l-awtoritajiet Maltin bagħtu tweġiba għal din l-ittra. Huma spjegaw 
it-tibdil attwali tas-sistema tal-IT fir-rigward tal-karozzi tal-passiġġieri, u infurmaw li l-
emendi għall-Att tal-Vetturi bil-Mutur dwar id-deprezzament tal-karozzi kummerċjali, li jieħu 
inkunsiderazzjoni r-rimarki tal-Kummissjoni, kienu soġġetti għad-diskussjoni fil-Parlament 
Malti.

Fis-17 ta' Jannar 2011 l-awtoritajiet Maltin infurmaw lill-Kummissjoni li fl-1 ta' Jannar 2011 
l-emendi sussegwenti għall-Att tal-Liċenzjar u r-Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur daħlu 
proviżorjament fis-seħħ fuq Proklama tal-President tal-25 ta' Ottubru 2010.

Fl-24 ta' Marzu 2011 l-awtoritajiet Maltin infurmaw lill-Kummissjoni li fit-22 ta' Marzu 2011, 
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il-liġi l-ġdida li temenda l-Att tal-Liċenzjar u r-Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur ġiet 
finalment adottata mill-Parlament Malti.

Wara li eżaminat il-leġiżlazzjoni Maltija attwali dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq vetturi 
bil-mutur, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li issa din tidher konformi mad-Dritt tal-
UE.

Għalhekk, fid-dawl tal-informazzjoni mogħtija hawn fuq, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk 
tagħlaqx il-proċedura ta' ksur.

11. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni għal 0958/2007, 1028/2007 u 0206/2009 
(REV. VIII), li waslet fis-27 ta' Jannar 2012

Il-proċedura ta’ ksur kontra Malta dwar it-taxxa ta’ reġistrazjoni fuq karozza użati ngħalqet 
nhar is-27 ta’ Ottubru 2011 billi l-leġiżlazzjoni Maltija nġibiet f’konformità mad-Dritt tal-UE. 

L-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur [Kap. 368] ġie emendat bosta 
drabi, wara r-rimarki magħmulin mis-servizzi tal-Kummissjoni, billi aktar tard inbidlu inter 
alia r-regoli dwar it-taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq il-karozzi importati minn Stati Membri oħrajn 
(inkluż id-deprezzament korrett tal-karozzi, it-tneħħija tat-taxxa minima ta' reġistrazzjoni, 
eċċ). Il-bidliet ikkonċernaw il-karozzi tal-passiġġieri (emenda daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 
2009) u l-karozzi kummerċjali (l-emendi daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2010 u fl-1 ta’ Jannar 
2011).  Sa fejn taf il-Kummissjoni, dawn ma ġew applikati retroattivament; b’dana kollu, 
uħud mir-regoli huma tranżitorji.


