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Suġġett: Petizzjoni 0885/2012 imressqa minn George Albert Fabrizio Niedbala, ta’ 
ċittadinanza mhux magħrufa, dwar it-taxxa fuq il-karozzi fil-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħix fl-arċipelagu tal-Azores u joġġezzjona għall-ħlas tat-taxxa fuq karozzi 
importanti li l-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Angra do Heroísmo, Azores, il-Portugall, irid li huwa 
jħallas. Il-petizzjonant jifhem li, wara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja C-98/05, is-somma 
għat-Taxxa fuq il-Karozzi u t-Taxxa fuq il-Vetturi ma tistax tiġi inkluża fis-somma soġġetta 
għall-VAT fuq ix-xiri ta’ vetturi u li l-Gvern Portugiż għandu jirrispetta dan. L-awtoritajiet 
tat-taxxa Portugiżi għandhom fehim differenti u, fi tweġiba bil-miktub, jiddikjaraw li s-
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tirreferi għal kawża fid-Danimarka, li mhijiex parallela ma’ 
din is-sitwazzjoni, u, bħala tali, ma tapplikax għall-Portugall.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Mill-bidu l-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li billi d-Direttiva 77/388 (is-Sitt Direttiva) ġiet 
imħassra bid-Direttiva 2006/112/KE (“id-Direttiva dwar il-VAT”) mill-1 ta’ Jannar 2007, hija 
se tirreferi esklussivament għad-dispożizzjonijiet ta’ din tal-aħħar. Skont l-Artikolu 78 tad-
Direttiva dwar il-VAT, l-ammont taxxabbli għall-VAT għandu jinkludi taxxi, dazji, imposti u 
piżijiet, minbarra l-VAT innifisha. 

Huwa veru li, fil-Kawża C-98/05, il-Qorti ddikjarat li fil-kuntest ta’ kuntratt ta’ bejgħ, 
sakemm in-negozjant iforni l-vettura rreġistrata għal prezz li jinkludi d-dazju tar-
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reġistrazzjoni li jkun tħallas min-negozjant qabel il-kunsinna tal-vettura, l-ammont ta’ dik it-
taxxa m’għandux jiġi inkluż fl-ammont taxxabbli għall-VAT.

Abbażi tal-prinċipji stabbiliti f’dik is-sentenza, il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur 
kontra l-Portugall.       

Madankollu, il-Qorti ddeċidiet fis-sentenza tagħha tat-28 ta’ Lulju 2011 fil-Kawża C-106/10 
li taxxa bħat-taxxa Portugiża fuq il-vetturi (imposto sobre veículos) hija koperta mid-
definizzjoni ta’ "taxxi, dazji, imposti u piżijiet" u għandha, għaldaqstant, tiġi inkluża fl-
ammont taxxabbli għall-VAT fuq il-kunsinna ta’ dik il-vettura.

Il-Qorti ddeċidiet ukoll li l-element deċiżiv biex wieħed ikun ċert jekk taxxa għandhiex tkun 
inkluża fl-ammont taxxabbli huwa jekk il-fornitur tal-vettura ħallasx jew le t-taxxa f’ismu u 
għan-nom tiegħu stess.
Għal dik ir-raġuni, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura ta’ ksur imsemmija hawn 
fuq.
Fir-rigward tal-fatti spjegati mill-petizzjonant, hekk kif jikkostitwixxu każ individwali, 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. 

Għal dik ir-raġuni, jekk il-petizzjonant jemmen li kien hemm ksur tal-liġi tal-UE fil-każ 
speċifiku tiegħu, huwa għandu jfittex rimedju ġudizzjarju skont il-liġi nazzjonali.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza li tintervjeni f’każijiet individwali. 
Madankollu, il-Qorti diġà ddeċidiet fil-Kawża C-106/10 li l-Imposto sobre veículos tal-
Portugall għandu jiġi inkluż fl-ammont taxxabbli għall-VAT. Il-konvinzjoni tal-petizzjonant 
dwar id-dritt tiegħu li jingħata rimborż tal-VAT li preżumibbilment "tħallset żejjed" tista’ ma 
tkunx korretta.  


