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Suġġett: Petizzjoni 272/2012 imressqa minn Jerzy Jorasz ta’ ċittadinanza Pollakka, 
f’isem l-intrapriża ‘ECOLEVEL s.c.’, dwar l-allegat ksur, min-naħa tal-
awtoritajiet tat-taxxi Pollakki, tal-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward tas-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni, li l-awtoritajiet tat-taxxi Pollakki qed jiksru l-leġiżlazzjoni tal-UE fir-
rigward tas-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, u b’mod partikolari d-
dispożizzjonijiet dwar id-dati tal-għeluq għall-ħlas lura tal-VAT. F’dan ir-rigward, il-
petizzjonant jirreferi għad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ 
taxxa fuq il-valur miżjud, is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-
valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 67/227/KEE fuq l-
armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar taxxi fuq il-bejgħ u l-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja. Billi din is-sitwazzjoni għandha effetti partikolarment negattivi għall-
intrapriża msemmija hawn fuq, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ 
f’idejh.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-petizzjonant isostni li huwa applika f’Jannar tal-2011 għal rifużjoni tal-VAT u sa issa għadu 
ma rċevihx, għalkemm id-data tal-għeluq għar-rifużjoni diġà għaddiet. L-awtoritajiet Pollakki 
fetħu proċeduri fiskali kontra l-petizzjonant u tawlu dawn il-proċeduri għal ħafna drabi 
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flimkien mad-data tal-għeluq għar-rifużjoni tal-VAT. Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet 
tat-taxxi Pollakki qed jiksru l-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-VAT, b’mod partikolari d-
dispożizzjonijiet dwar id-dati tal-għeluq għar-rifużjoni tal-VAT. 

Mill-bidu l-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li minn meta d-Direttiva 77/388 (is-Sitt Direttiva) 
ġiet imħassra bid-Direttiva 2006/112/KE (“id-Direttiva tal-VAT”) mill-1 ta’ Jannar 2007, hija 
se tirreferi esklussivament għad-dispożizzjonijiet ta’ din tal-aħħar. 

Il-Qorti sostniet b’mod konsistenti li d-dritt għal tnaqqis previst skont l-Artikolu 167 et seq. 
tad-Direttiva tal-VAT, kif enfasizzat fil-petizzjoni, huwa parti integrali mill-iskema tal-VAT u 
fil-prinċipju jista’ ma jkunx limitat. Id-dritt għal tnaqqis jista’ jiġi eżerċitat b’mod immedjat 
fir-rigward tat-taxxi kollha imposti fuq tranżazzjonijiet relatati mal-input.

Is-sistema tat-tnaqqis hija intiża sabiex in-negozjant jinħeles kompletament mill-piż tal-VAT 
pagabbli jew imħallsa waqt l-attivitajiet ekonomiċi tiegħu. Konsegwentement, is-sistema 
komuni tal-VAT tiżgura li l-attivitajiet ekonomiċi kollha, irrispettivament mill-għan jew ir-
riżultati tagħhom, sakemm huma stess huma soġġetti għall-VAT, jiġu ntaxxati b’mod 
kompletament newtrali1. 

Id-Direttiva tal-VAT ma fihiex data tal-għeluq eżatta għar-rifużjoni domestika tal-VAT. L-
Artikolu 183 tad-Direttiva tal-VAT jipprovdi biss li fejn, għal perjodu determinat, l-ammont 
ta’ tnaqqis jaqbeż l-ammont tal-VAT dovut, l-Istat Membru jista’ jew jagħmel rifużjoni jew 
imexxi l-eċċess ’il quddiem għall-perjodu li jmiss. Il-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenzi tagħha, 
qalet li d-data tal-għeluq għal rifużjoni għandha tkun ‘raġonevoli’2. 

Il-leġiżlazzjoni Pollakka attwalment tipprovdi biex l-istandard tad-data tal-għeluq għar-
rifużjoni tal-VAT ikun 60 jum (l-Artikolu 87(2) tal-Liġi tal-VAT Pollakka). Fil-fehma tal-
Kummissjoni, din id-data tal-għeluq tidher, fil-prinċipju, li hija konformi mar-rekwiżit tad-
Direttiva tal-VAT kif interpretat mill-Qorti. 

Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż jekk ikun meħtieġ sabiex jitwettqu l-proċedimenti ta’ kontroll, 
iżda l-interessi jitħallsu għal dan il-perjodu jekk ir-rifużjoni tinstab li hi korretta. 

Fil-petizzjoni tiegħu, il-petizzjonant semma data tal-għeluq ta’ 180 jum bħala l-‘istandard’ 
għad-data tal-għeluq. Madankollu, jidher li hawnhekk huwa qed jirreferi għad-data tal-għeluq 
għal persuni taxxabbli ġodda, li qabel kienet fis-seħħ fil-Polonja, iżda iktar tard instab li 
kienet qed tikser il-Liġi tal-VAT tal-UE3 u issa ġiet imħassra4. L-istess japplika għar-rekwiżit 
tad-depożitu li huwa spjega fil-petizzjoni (l-Artikolu 97(5) u (7) tal-Liġi tal-VAT). Għalhekk, 
billi l-Kummissjoni titratta fil-prinċipju mal-leġiżlazzjoni nazzjonali attwali, hija tevita li 
tikkummenta fuq dan l-aspett tal-petizzjoni. 
Fir-rigward tal-korrezzjoni tal-fatturi, jidher li l-ebda wieħed mill-aspetti mqajma fil-

                                               
1 ara, b’mod partikolari, il-Kawża 268/83 Rompelman v Minister van Financiën [1985] ECR 655, il-

paragrafu 19, u l-Kawża C-37/95 Ghent Coal Terminal [1998] ECR I-1, il-paragrafu 15.
2 Għal iktar argumentazzjoni f’dan ir-rigward ara s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja f’dawn il-kawżi: C- 525/11 

Mednis SIA, C-107/10 Enel Maritsa Iztokor jew C-274/10 Commission vs Hungary.
3 Ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Lulju 2008 fil-kawża C-25/07 Sosnowska.
4 Mill-1 ta’ Diċembru 2008.
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petizzjoni ma jikkawża tħassib mill-perspettiva tad-Direttiva tal-VAT. Fil-fatt, ir-rekwiżit li 
wieħed ikollu konferma tar-riċevuta tal-fattura ta’ rettifika ġie meqjus reċentement mill-Qorti 
li fil-prinċipju huwa f’konformità mad-Direttiva tal-VAT1. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti 
imposti fuq il-fatturi ta’ rettifika (inkluż is-sommarju tal-fatturi ta’ rettifika) mill-bidu jidhru li 
ma jaqbżux ir-rekwiti għal fatturi pprovduti fid-Direttiva tal-VAT (l-Artikolu 226 u s-
sussegwenti).

Fir-rigward tat-talbiet għar-rimborż, attwalment, ma hemm l-ebda sett koerenti ta’ regoli 
sostantivi jew proċedurali tal-UE li jirregolaw ir-rimedji għall-infurzar tal-liġi tal-UE.
Għalhekk, kif iddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Commission vs Italy2, fin-nuqqas tas-
sistema tar-rimedji tal-UE huwa f’idejn il-qrati nazzjonali sabiex japplikaw ir-regoli 
domestiċi, li għandhom jiżguraw li t-taxxi imposti bi ksur tal-liġi tal-UE jiġu rimborżati.
Konsegwentement, meta titqies l-ispjegazzjoni t’hawn fuq u wara li tiġi analizzata l-
petizzjoni, il-problemi f’dan il-każ ma jqumux la minħabba n-nuqqas ta’ kompatibilità tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali mal-liġi tal-UE, u lanqas minħabba l-prattika ġenerali minn naħa tal-
amministrazzjoni Pollakka, iżda minħabba l-applikazzjoni partikolari tal-liġi nazzjonali f’każ 
speċifiku. 
Għalhekk, dan jikkostitwixxi każ individwali, li fih il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
kompetenza biex tintervjeni. Il-valutazzjoni ta’ tali każ taqa’ fi ħdan il-kompetenza esklussiva 
tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali. 
Ir-rwol tal-Kummissjoni, bħala l-“gwardjana tat-Trattati”, jikkonsisti fl-iżgurar li l-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika ġenerali jkunu konformi mal-Liġi tal-UE. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni tista’ tibda proċedura ta’ ksur kontra Stat Membru sabiex tiżgura tali 
konformità. Għandu jiġi nnutat ukoll li huma biss il-Kummissjoni u l-Istat Membru li 
għandhom jitqiesu bħala partijiet f’din il-proċedura, għalhekk bl-esklużjoni tal-kontribwent 
partikolari.
Madankollu, meta jitqies il-fatt li fil-fatt il-perjodu għar-rifużjoni tal-VAT lill-petizzjonant 
huwa verament twil, u sabiex tintalab informazzjoni u jinstabu soluzzjonijiet għall-problema 
in kwistjoni, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakki. B’dan il-mod l-aspetti 
kollha tal-pożizzjoni fattwali u legali jkunu jistgħu jiġu kkonfermati u jkunu jistgħu jintlaħqu 
konklużjonijiet xierqa. 

Konklużjoni
Fid-dawl tar-risposta tal-awtoritajiet Pollakki, il-Kummissjoni se tiddeċiedi fuq il-passi li 
għandhom jittieħdu f’dan il-każ.

                                               
1 Ara s-sentenza tas-26 ta’ Jannar 2012 tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Diċembru 2003 fil-kawża C-129/00, Commission vs Italy,  ECR. 
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