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Suġġett: Petizzjoni 0188/2012, imressqa minn Pascal Candotto, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
f’isem Adaptation Automobile, dwar l-applikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud 
(VAT) fuq l-adattament ta’ vetturi għal persuni b’diżabilità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-kumpanija tal-petizzjonant tispeċjalizza fl-adattament ta’ vetturi għall-ħtiġijiet tal-persuni 
b’diżabilità. Huwa jsibha diffiċli biex jifhem li l-awtoritajiet fiskali Franċiżi japplikaw rati tal-
VAT differenti għal dawn il-miżuri, skont jekk l-adattament kumpensatorju jkunx meħtieġ 
għar-riġel tal-lemin jew tax-xellug tal-persuna b’diżabilità. Il-miżuri li jikkumpensaw għar-
riġel tal-lemin (aċċelleratur, brejk) huma eliġibbli għar-rata inqas, filwaqt li l-miżuri li 
jikkumpensaw għar-riġel tax-xellug (il-klaċċ u l-gerijiet) huma soġġetti għal rata sħiħa. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament jintervjeni mal-awtoritajiet fiskali Franċiżi sabiex dan 
jinbidel.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-30 ta’ Awwissu 2012

Il-petizzjonant ibigħ sistemi ta' klaċċijiet awtomatiċi għall-użu esklussiv tal-persuni 
b'diżabilità li jgħaqqdu flimkien il-funzjonijiet tal-lieva tal-ger u tal-pedala tal-klaċċ. 

Hu jqishom bħala "tagħmir b'kontroll magħqud" li għandhom ikunu suġġetti għar-rata 
mnaqqsa tal-VAT applikata fi Franza għat-tagħmir speċjali ddisinjat għall-persuni b'diżabilità, 
b'konformità mal-Artikolu 278-0a (dak li kien l-Artikolu 278d) u l-Artikolu 30-0 B tal-
Anness IV tal-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa.
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Madankollu, l-awtoritajiet Franċiżi qed jirrifjutaw l-applikazzjoni ta' din ir-rata mnaqqsa. 

Il-petizzjonant qed jgħid li l-awtoritajiet Franċiżi jqisu li r-rata mnaqqsa tal-VAT tkun 
applikabbli biss jekk il-persuna ssofri minn diżabilità fir-riġel lemini (li tirrikjedi adattament 
tal-aċċeleratur u/jew tal-brejk), u mhux minn diżabilità fir-riġel xellugi (li tirrikjedi 
adattament għall-pedala tal-klaċċ). 

Huwa jżid jgħid li, fl-opinjoni tiegħu, din il-pożizzjoni amministrattiva hija inkompatibbli 
mat-test magħżul mil-leġiżlatur Franċiż għat-tagħmir speċjali ddisinjat għall-persuna 
b'diżabilità li jistgħu jibbenefikaw minn rata mnaqqsa tal-VAT.

Huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew intervjeni mal-awtoritajiet Franċiżi bil-għan li 
jbiddlu l-pożizzjoni amministrattiva tagħhom f'dan ir-rigward. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

 Il-Kummissjoni tinnota li d-Direttiva dwar il-VAT1 tipprevedi, b'deroga għall-
prinċipju ġenerali li jipprevedi li tkun applikata r-rata normali tal-VAT, il-possibilità li 
tkun applikata rata mnaqqsa tal-VAT għall-provvista ta' ċerti prodotti u servizzi, 
inklużi u b'mod partikulari (punt 4 tal-Anness III) "tagħmir mediku, għajnuniet u 
strumenti oħra normalment maħsuba biex itaffu jew jikkuraw id-diżabilità, għall-użu 
esklussiv u personali tal-persuni b’diżabilità, inkluża t-tiswija ta’ din il-merkanzija 
...". 

Fil-qafas tal-possibilitajiet li toffri d-Direttiva dwar il-VAT, l-għażla li tkun applikata 
jew le r-rata mnaqqsa tal-VAT hija deċiżjoni ta' kull Stat Membru u, għalhekk hija 
fakultattiva.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu, jekk ikun il-każ, li japplikaw rata 
mnaqqsa b'mod selettiv, sakemm din ma tikkawżax tgħawwiġ tal-kompetizzjoni.
Sakemm jirrispettaw il-prinċipji tan-newtralità fiskali, l-Istati Membri għandhom il-
possibilità li japplikaw rata mnaqqsa tal-VAT għal aspetti konkreti u speċifiċi ta' xi 
kategorija skont l-Anness III tad-Direttiva dwar il-VAT.

Franza għamlet użu mill-possibilità offerta mill-punt 4 tal-Anness III tad-Direttiva 
dwar il-VAT biex tapplika rata mnaqqsa tal-VAT partikolarment għal tagħmir speċjali 
ddisinjat esklussivament għall-persuni b'diżabilità bil-għan li jikkumpensa 
diżabilitajiet serji skont il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 278-0a u l-Artikolu 30-0 
B tal-Anness IV tal-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa. It-test bil-Franċiż fil-fatt jipprovdi lista 
tat-tagħmir speċjali li jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tar-rata mnaqqsa.

 Il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonant ma jinvoka l-ebda vjolazzjoni Franċiża tal-
prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni msemmija hawn fuq.  Madankollu, huwa 
qed isostni li l-amministrazzjoni Franċiża f'dan il-każ mhix qed tapplika b'mod korrett 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ 
taxxa fuq il-valur miżjud, ĠU L 347, 11.12.2006, p.1).



CM\911630MT.doc 3/3 PE494.778v01-00

MT

id-dispożizzjonijiet tal-liġi Franċiża. Din il-kwistjoni tidħol fil-kompetenza tat-
tribunali nazzjonali.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, is-sitwazzjoni kif spjegata mill-petizzjonant ma tidhirx 
li tinvolvi ksur tal-liġi tal-Unjoni.


