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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1255/2011, imressqa minn V.S. u Dan Scripcariu, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar id-dritt tar-reġistrazzjoni ta’ karozza fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti ilhom joqogħdu legalment fil-Greċja għal aktar minn 10 snin.Xtraw u 
rreġistraw karozzi fir-Rumanija, u jridu jsuquhom fil-Greċja.Fil-Greċja ġew infurmati li 
jistgħu jsuqu karozza għal sitt xhur biss, u mbagħad għandhom iħallsu tariffi ta’ madwar 
EUR 8000.Jekk ma jħallsux it-taxxa, il-karozza tiġi kkonfiskata u l-petizzjonanti jkollhom 
iħallsu multa ta’ EUR 5000.Peress li qegħdin f’sitwazzjoni ddisprata, il-petizzjonanti jitolbu l-
għajnuna permezz tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2012.Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-30 ta’ Mejju 2012.

It-tassazzjoni tal-vetturi mhix armonizzata fil-livell tal-UE, għalhekk l-Istati Membri jibqgħu 
liberi li jimponu taxxi fuq vettura li tkun ġiet trasferita fit-territorju tagħhom għall-użu 
hemmhekk.L-impożizzjoni ta’ taxxa bħal dik deskritta mill-petizzjonant hija komuni fost l-
Istati Membri fejn il-livell ta’ tassazzjoni jista’ jvarja ħafna skont l-għażliet ta’ 
politiki.Normalment dawn it-tipi ta’ taxxi huma imposti fuq ir-reġistrazzjoni ta’ vettura li ser 
tintuża fit-territorju ta’ Stat Membru.Barra minn hekk, minħabba l-istat attwali ta’ 
armonizzazzjoni, l-impożizzjoni ta’ tali taxxi hija legali, għalkemm vettura tista’ tkun diġà 
ħallset taxxa simili fi Stat Membru ieħor.Din iċ-ċirkostanza ġiet ikkonfermata wkoll mill-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li ddikjarat li l-liġi tal-UE ma tiggarantix li bidla fir-
residenza minn Stat Membru għal ieħor ma tinvolvi l-ebda konsegwenza ta’ taxxa fir-rigward 
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tar-reġistrazzjoni ta’ vettura1.Il-perjodu ta’ sitt xhur imsemmi mill-petizzjonant joħroġ mill-
applikazzjoni tad-Direttiva 83/182/KEE2 li tobbliga lill-Istati Membri biex jeżentaw l-
importazzjoni ta’ vettura għal perjodu ta’ sitt xhur fi kwalunkwe tnax-il xahar sakemm 
jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet, minn fost l-oħrajn, taxxi ta’ konsum. L-għan ta’ dik l-eżenjoni 
huwa li tiffaċilita trasferimenti temporanji ta’ residenza għal Stat Membru ieħor billi tobbliga 
lill-Istat ospitanti li ma jimponix taxxi fuq il-vettura li tinġieb temporanjament minn 
individwu.Madanakollu, wara li jgħaddi l-perjodu ta’ sitt xhur, id-Direttiva ma tipprevjenix 
Stat Membru milli jimponi taxxi fuq ir-reġistrazzjoni ta’ vettura fuq it-territorju tiegħu.

Bħala konsegwenza, it-tali fatt li l-Greċja timponi din it-tip ta’ taxxa ma jikkontradixxix il-liġi 
jew il-każistika tal-UE.

Konklużjoni

Il-petizzjoni ma tippreżentax każ tal-leġiżlazzjoni jew prattika ġenerali Griega f’sitwazzjoni 
irregolari mal-liġi tal-UE.
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