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Suġġett: Petizzjoni  0458/2010 ippreżentata minn Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, ta’ 
nazzjonalità Rumena, f’isem l-Assoċjazzjonijiet għall-Protezzjoni taċ-
Ċittadini li jħallsu t-taxxa, dwar l-intaxxar tal-persuni fiżiċi involuti fil-bejgħ 
regolari tal-proprjetà immobiljari fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-persuni fiżiċi involuti fil-bejgħ regolari tal-proprjetà immobbli fir-
Rumanija jiġu, għal raġunijiet ta’ taxxa, ittrattati bħall-persuni ġuridiċi li jiżvolġu attivitajiet 
kummerċjali. Il-petizzjonant iqis li dan huwa inammissibbli u jargumenta li l-persuni fiżiċi li 
jinsabu f’sitwazzjoni simili għal tiegħu għandhom jitqiesu bħala li qed jagħmlu użu mill-assi 
personali tagħhom. Kif inhuma l-affarijiet huwa jrid iħallas 19% VAT. Huwa jargumenta li 
dan huwa ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-
valur miżjud, li tispeċifika li persuna għandha tkun involuta f’attività ekonomika biex tkun 
suġġetta għall-VAT. Il-petizzjonant għandu dubji wkoll dwar il-pożizzjoni adottata mill-
awtoritajiet Rumeni li biha l-leġiżlazzjoni tal-VAT bdiet tapplika mid-dħul fis-seħħ tagħha fl-
2002, u jargumenta li dan kien inammissibbli, billi ma kinux jeżistu dispożizzjonijiet biex 
persuni fiżiċi jiddaħħlu fir-reġistru tat-taxxa bħala suġġetti għall-VAT jew dwar proċeduri tar-
reġistrazzjoni għall-perjodu 2002-2007. Huwa jargumenta li dan wassal għall-impożizzjoni 
retroattiva tal-VAT b’penalitajiet sostanzjali u għaldaqstant jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jitlob l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bl-iskop li tiġi ċċarata s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.
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Il-petizzjoni

Fir-Rumanija, il-VAT tiġi imposta meta persuni fiżiċi jbigħu aktar minn proprjetà ġdida 
waħda fis-sena; sussegwentement il-bejgħ huwa eżentat mill-VAT biss jekk ma jirriflettix 
attività ekonomika.

Il-petizzjonant jargumenta li dan huwa ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ 
Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud1(minn issa “d-Direttiva 
tal-VAT”), li tispeċifika li persuna għandha tkun involuta f’attività ekonomika biex tkun 
suġġetta għall-VAT. Huwa jsostni li l-persuni fiżiċi li jiddisponu minn proprjetajiet immobbli 
għandhom jitqiesu biss li qed jagħmlu użu mill-assi personali tagħhom. Il-petizzjonant 
għandu dubji wkoll dwar il-pożizzjoni adottata mill-awtoritajiet Rumeni li biha l-leġiżlazzjoni 
tal-VAT bdiet tapplika mid-dħul fis-seħħ tagħha fl-2002, u jargumenta li dan kien 
inammissibbli, billi ma kinux jeżistu dispożizzjonijiet biex persuni fiżiċi jiddaħħlu fir-reġistru 
tat-taxxa bħala suġġetti għall-VAT jew dwar proċeduri tar-reġistrazzjoni għall-perjodu 2002-
2007. Huwa jargumenta li dan wassal għal impożizzjoni retroattiva tal-VAT, u dan involva 
diversi penalitajiet sostanzjali.

IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI DWAR IL-PETIZZJONI
L-impożizzjoni tal-VAT

L-awtoritajiet Rumeni riċentement ikkonsultaw lill-Kumitat tal-VAT dwar il-kompatibilità 
mal-liġi tal-UE dwar l-intaxxar tal-VAT fir-rigward ta’ persuni fiżiċi li jbigħu proprjetà 
immobbli fuq bażi regolari. Dawn stqarrew inter alia li ġej:

Attwalment, hemm numru li dejjem jiżdied ta’ każijiet fir-Rumanija fejn persuni fiżiċi jbigħu 
l-proprjetà immobbli (bini ġdid u art għall-bini) fuq bażi regolari iżda mingħajr ma 
jirreġistraw għal finijiet tal-VAT, billi jiddikjaraw li ma jiżvolġux tranżazzjonijiet 
kummerċjali. Skont il-leġiżlazzjoni Rumena attwali, il-bejgħ tal-bini u l-art minn persuni 
fiżiċi ma jaqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-VAT f’każ li l-prodotti kkonċernati jintużaw 
mill-bejjiegħa għall-użu personali jew jekk il-bejjiegħa jagħmlu biss tranżazzjonijiet 
okkażjonali fir-rigward ta’ prodotti li ma użawx għall-użu personali.  Skont il-leġiżlazzjoni 
Rumena, meta persuni fiżiċi jbigħu proprjetà immobiljari sabiex jiksbu d-dħul minnha fuq 
bażi kontinwa, dawn isiru persuni taxxabbli.

Il-kwistjoni ġiet diskussa fil-Kumitat tal-VAT fit-8 ta’ Diċembru 2010.
Is-servizzi tal-Kummissjoni kienu tal-opinjoni li f’dawn il-każijiet huwa tajjeb li tiġi imposta 
l-VAT minħabba r-raġunijiet li ġejjin hawn taħt. Id-delegazzjonijiet nazzjonali dehru li qablu 
ma’ dan l-approċċ.

L-Artikolu 2(1)(a) tad-Direttiva tal-VAT jistipola li l-provvista ta’ merkanzija magħmula bi 
ħlas fit-territorju ta’ Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali hija soġġetta 
għall-VAT.

Il-kunċett ta’ “persuna taxxabbli” huwa definit b’mod ċar fid-Direttiva dwar il-VAT. Skont l-
Artikolu 9(1), persuna taxxabbli għandha tfisser kull persuna li, b'mod indipendenti, twettaq fi 
                                               
1 ĠU L 347, 11.12.2006, p. 1, kif emendat.
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kwalunkwe post kwalunkwe attività ekonomika, ikun x'ikun l-iskop jew ir-riżultati ta' dik l-
attività. Dan jinkludi inter alia l-isfruttament ta’ proprjetà tanġibbli jew intanġibbli għal 
skopijiet ta’ dħul minnha fuq bażi kontinwa. Għalhekk, il-kunċett ta’ persuna taxxabbli kif 
definit fil-liġi tal-UE huwa wiesa’ ħafna.

Fir-rigward tal-espressjoni “persuna taxxabbli li qed jaġixxi b’dan il-mod”, skont il-każistika 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (minn issa ’l quddiem:  il-Qorti), persuna taxxabbli 
taġixxi f’dik il-kapaċità meta twettaq tranżazzjonijiet fl-attività taxxabbli tagħha.
Hekk kif il-Qorti sostniet b’mod konsistenti, analiżi tad-definizzjonijiet ta’ persuna taxxabbli 
u attivitajiet ekonomiċi wriet li l-qasam ta’ applikazzjoni tat-terminu “attività ekonomika” 
huwa wiesa’ ħafna, u li t-terminu huwa min-natura tiegħu oġġettiv, fis-sens li l-attività hija 
kkunsidrata per se u mingħajr kunsiderazzjoni tal-finijiet jew tar-riżultati tat-tranżazzjonijiet 
ikkonċernati.1
Il-persuna taxxabbli taġixxi indipendentement f’każ li tieħu r-riskju ekonomiku involut fl-
attività tagħha u ma tkun marbuta b’ebda rbit legali li joħloq ir-relazzjoni ta’ xi tip ta’ 
interdipendenza, kif imsemmi fl-Artikolu 10 tad-Direttiva tal-VAT.

Jidher li ma jistax jiġi miċħud il-fatt li persuni fiżiċi li jbigħu proprjetà immobbli fuq bażi 
regolari (bini u art għall-bini) u li jkunu sidien tagħha jipprovdu prodotti bi ħlas, u li jwettqu 
din l-attività indipendentement għal ħlas dirett. Barra dan, għalkemm iċ-ċirkustanzi partikolari 
ta’ kull każ għandhom jiġu kkunsidrati, jista’ jingħad li bħala prinċipju, il-kunċett ta’ “attività 
ekonomika” jinkludi l-bejgħ ta’ bini jew art tal-bini fuq bażi kontinwa; fil-fatt, f’dan il-
kuntest, “l-isfruttament” skont it-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(1) tirreferi, 
f’konformità mar-rekwiżiti tal-prinċipju li s-sistema komuni tal-VAT għandha tkun newtrali, 
għal dawk it-tranżazzjonijiet kollha, indipendentement mill-forma legali tagħhom, li permezz 
tagħhom jinkiseb dħul fuq bażi kontinwa.2

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq jista’ jiġi konkluż li, bi prinċipju, kwalunkwe persuna li 
tbigħ bini jew art għall-bini taxxabbli  fuq bażi regolari taġixxi bħala persuna taxxabbli, skont 
l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-VAT, u twettaq attivitajiet ekonomiċi billi tipprovdi l-prodotti 
bi ħlas. Għalhekk, tali tranżazzjonijiet huma soġġetti għall-VAT. Is-sempliċi fatt li l-persuna 
għażlet li ma tirreġistrax bħala persuna taxxabbli m’għandu l-ebda relevanza f’dan ir-rigward.
Il-preżunzjoni – ribattibbli – fil-leġiżlazzjoni Rumena dwar il-VAT li kwalunkwe persuna li 
tbigħ aktar minn proprjetà immobbli ġdida fis-sena hija persuna intaxxata li taġixxi bħala tali 
konsegwentement tidher raġonevoli.

Madankollu, waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-VAT, is-servizzi tal-Kummissjoni ġibdu l-
attenzjoni tad-delegazzjonijiet għall-Kawżi konġunti C-180/10 u C-181/10 Jarosław Słaby, li 
fihom tressqet talba għal deċiżjoni preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta’ April 
2010 rigward kwistjoni simili ħafna. Għalhekk jingħata l-parir li wieħed jistenna s-sentenza 
f’dawn il-każijiet qabel tittieħed pożizzjoni finali dwar din il-kwistjoni.

Ir-retroattività

Il-petizzjonant għandu dubji wkoll dwar l-applikazzjoni tal-miżura msemmija hawn fuq għall-
                                               
1 Ara s-sentenza tal-Qorti tat-12 ta' Jannar 2006 fil-Kawżaijiet konġunti C-354/03, C-355/03 u C-484/03 Optigen, paragrafu 43.
2 Ara s-sentena tal-Qorti fil-Kawża C 8/03 BBL, paragrafu 36. Ara wkoll il-Kawża C 186/89 Van Tiem, paragrafu 18. Il-Kawża C-306/94 
Régie dauphinoise, paragrafu 15; u l-Kawża C-77/01 EDM, paragrafu 48.
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perjodu 2002-2007; huwa jsostni li din mhix konsistenti mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ f’dak iż-
żmien, ladarba l-ebda dispożizzjoni allegatament ma kienet tippermetti d-dħul ta’ persuni 
fiżiċi fir-reġistru tat-taxxa bħala suġġetti għall-VAT jew dwar proċeduri tar-reġistrazzjoni 
għal dak il-perjodu. Fl-opinjoni tiegħu, dan jammonta għal impożizzjoni retroattiva tal-VAT.

Skont każistika stabbilita, meta dispożizzjonijiet nazzjonali jaqgħu fil-qasam tal-applikazzjoni 
tal-liġi tal-UE, jaqa’ fil-kompetenza tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
jikkontrollaw il-kompatibilità ta’ dawk id-dispożizzjonijiet mad-drittijiet fundamentali li l-
Qorti tiżgura l-osservanza tagħhom, inkluż id-dritt għall-proprjetà.1
Għall-kuntrarju ta' dan, il-Qorti m’għandha l-ebda ġurisdizzjoni, u l-Kummissjoni m’għandha 
l-ebda kompetenza, fir-rigward tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jaqgħu barra mill-qasam tal-
applikazzjoni tal-liġi tal-UE.2

Huwa ċar li l-allegata applikazzjoni retroattiva tad-dispożizzjoni Rumena dwar il-VAT għall-
perjodu 2002-2007 taqa’ barra mill-qasam tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, minħabba li 
tikkonċerna perjodu qabel id-dħul fis-seħħ tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea.3
Konsegwentement, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza f’dan l-aspett tal-
petizzjoni.

Konklużjoni

Għalhekk jingħata l-parir li wieħed jistenna s-sentenza tal-Każijiet C-180/10 u C-181/10 
Jarosław Słaby qabel tittieħed pożizzjoni finali dwar din il-petizzjoni.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012 (REV)

Fil-15 ta' Settembru 2011, il-Qorti tat is-sentenza tagħha fi Slaby. Is-sentenza kienet 
tikkonċerna d-domanda jekk persuna naturali li kienet għamlet attività agrikola fuq l-art 
tagħha akkwistatx l-istatus ta' persuna taxxabbli għall-finijiet tal-VAT meta bdiet tbigħ l-art 
wara r-riklassifikazzjoni bħala art diżinjata għall-iżvilupp.

F'dik is-sentenza, il-Qorti bażikament ikkonfermat il-każistika preċedenti tagħha dwar il-
kwistjoni iżda fl-istess ħin ipprovdiet xi indikazzjonijiet addizzjonali dwar jekk l-attività tistax 
titqies bħala attività ekonomika għall-fini tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-VAT.  

F'dan ir-rigward, hija sostniet li filwaqt li l-eżerċizzju tad-dritt tas-sjieda waħdu ma jistax, 
minnu nnifsu, jiġi kkunsidrat bħala li jikkostitwixxi attività ekonomika, ċertu elementi bħax-
xogħlijiet preparatorji u l-miżuri tal-marketing jistgħu jindikaw li l-attività titwettaq minn 
persuna taxxabbli fil-qafas ta' attività ekonomika (il-paragrafi 36 u 38 sa 41)

Fl-ittra tal-4 ta' Jannar 2011, il-petizzjonant jallega wkoll li diversi emendi tal-Kodiċi 
tat-Tassazzjoni nazzjonali jiksru r-regoli ta' kompetenza nazzjonali, kif determinati 
mill-Kostituzzjoni Rumena. Il-Kummissjoni Ewropea m'għandha l-ebda setgħa li 

                                               
1 Ara s-sentenza tal-Qorti fil-Kawża C-299/95 Kremzow, paragrafu 15, u l-Ordni tagħha fil-Kawża C-328/04, Vajnai, paragrafu 12, il-Kawża 
C-287/08, Savia, paragrafu 7, u l-Kawża C-333/09, Noël, paragrafu 10.
2 Ara Kremzow, paragrafi 15 u 16, Vajnai, paragrafu 13, Savia, paragrafu 8, u Noël, paragrafu 11.
3 Ara b’mod partikolari Savia, paragrafu 9, u s-sentenza tal-Qorti fil-Kawża C-427/06, Bartsch, paragrafi 18 u 25.
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teżerċita xi kontroll fuq il-kostituzzjonalità tal-atti leġiżlattivi tal-Istati Membri.

Konklużjoni

Il-konsiderazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti fi Slaby ma jbiddlux il-konklużjonijiet li saru fin-
nota preċedenti tal-Kummissjoni f'din il-kawża. Fil-fatt, fis-sentenza Slaby, ġie konfermat li 
persuni naturali jistgħu jiġu kkunsidrati bħala negozjanti meta huma jwettqu attività 
ekonomika filwaqt li jimmobilizzaw r-riżorsi li jixbhu dawk użati minn negozjant.

Huwa veru li l-leġiżlazzjoni Rumena tapplika s-suppożizzjoni li persuna naturali qiegħda 
taġixxi bħala negozjant mat-tieni bejgħ, u għalhekk ir-responsabbilità li dan jiġi ppruvat 
qiegħda f'idejn il-persuna naturali, li skont hi mhijiex qed tagħmel attività ekonomika meta 
tbigħ aktar minn proprjetà reali waħda fis-sena. 

Għandu jissemma wkoll li skont l-Artikolu 273 tad-Direttiva tal-VAT, l-Istati Membri jistgħu 
jimponu obbligi li huma jikkonsidraw meħtieġa għall-ġbir korrett tat-taxxa u għall-
prevenzjoni tal-evażjoni.

Minkejja r-regoli dwar ir-responsabbiltà ta' prova, il-liġi Rumena finalment tissuġġetta l-bejgħ 
tal-proprjetà reali minn persuni naturali għall-VAT biss meta dan isir fil-kuntest ta' attività 
ekonomika.

Abbażi ta' dan t'hawn fuq, il-Kummissjoni tikkunsidra li m'hemmx prova li l-leġiżlazzjoni 
Rumena kontestata hija kuntrarja għal-liġi tal-UE.


