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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0958/2007 mressqa minn Graham Unsworth (Brittaniku), dwar 
taxxa ta' reġistrazzjoni fuq karozzi użati importati f’Malta 

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jilmenta fuq it-taxxa ta’ reġistrazzjoni imposta fuq l-importazzjoni ta’ karozzi 
użati f’Malta. Huwa jirreferi għas-somma eċċessiva mitluba mill-awtoritajiet Maltin għall-
importazzjoni ta’ karozza Saab 9000 CSE li għandha ħdax-il sena, li konsegwentement huwa 
ħalla warajh fir-Renju Unit. Il-petizzjonant iqis li t-taxxa ta’ reġistrazzjoni imposta mill-
awtoritajiet Maltin fuq karozzi użati importati tmur kontra l-prinċipji ta’ l-UE dwar il-libertà 
tal-moviment ta’ l-oġġetti, u qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-22 ta’ Frar 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2008.

. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant jilmenta dwar it-taxxa ta' reġistrazzjoni, b’mod partikolari t-taxxa ta’ 
reġistrazzjoni minima, imposta meta jiġu importati karozzi użati f’Malta. Huwa jirreferi għas-
somma eċċessiva mitluba mill-awtoritajiet Maltin għar-reġistrazzjoni ta’ karozza Saab 9000 
CSE li għandha ħdax-il sena, li konsegwentement huwa ħalla warajh fir-Renju Unit meta mar 
jgħix f’Malta fl-2004. Il-petizzjonant iqis li t-taxxa ta’ reġistrazzjoni imposta mill-awtoritajiet 
Maltin fuq karozzi użati importati f’Malta tmur kontra l-prinċipji ta’ l-UE tal-libertà tal-
moviment ta’ l-oġġetti.

II. Osservazzjonijiet legali 
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Qabel xejn, għandu jiġi innotat li ma hemm ebda armonizzazzjoni fil-livell ta’ l-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tat-taxxi ta’ reġistrazzjoni fuq il-vetturi b’mutur. Għalkemm il-
Kummissjoni konsistentement ipprovat tneħħi l-ostakoli tat-taxxa persistenti li qegħdin 
jikkawżaw tagħwiġ għall-moviment liberu tal-vetturi tal-passiġġieri fi ħdan is-Suq Intern, sa 
issa, il-proposti tal-Kummissjoni f’dan il-qasam għadhom ma ġewx adottati minħabba li ma 
ngħatax biżżejjed appoġġ mill-Istati Membri. Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu jimponu 
taxxi bħal dawn u jiddeċiedu b’mod unilaterali fuq il-livelli u l-metodi tal-kalkolazzjoni 
tagħhom. Barra minn hekk, il-liġi tal-Komunità ma tesiġix li l-valur taxxabbli tal-vettura li 
tkun sejra tiġi rreġistrata jkun ibbażat fuq il-prezz tax-xiri mħallas fi Stat Membru ieħor. 
L-Istati Membri għandhom għalhekk jirrispettaw l-Artikolu 90 KE, li jipprojbixxi tassazzjoni 
diskriminatorja interna, direttament jew indirettament, fuq il-prodotti ta’ Stati Membri oħrajn 
aktar minn dik imposta direttament jew indirettament fuq prodotti domestiċi simili. 

F’diversi sentenzi li tat, il-Qorti qatgħetha li l-impożizzjoni minn Stat Membru ta’ taxxa fuq 
vetturi użati importati minn Stat Membru ieħor tmur kontra l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 
90 tat-Trattat fejn l-ammont tat-taxxa jaqbeż it-taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi 
użati simili li diġà jkunu rreġistrati fit-territorju nazzjonali. Għalhekk, il-punt kruċjali 
m’huwiex ir-relazzjoni bejn l-ammont tat-taxxa u l-prezz tax-xiri fi Stat Membru ieħor – li 
hija immaterjali, ladarba ma taffettwax il-valur tal-vettura fl-istat fejn ser tiġi rreġistrata – iżda 
l-perċentwali tal-valur ta’ vettura simili fis-suq intern li jikkonsisti f’taxxa residwa. 

Fil-każ ta’ Malta, il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li l-leġiżlazzjoni Maltija dwar it-taxxa 
fuq il-karozzi qegħda tikser il-liġi Komunitarja u għaldaqstant tat bidu għal proċeduri ta' ksur. 
Skond l-Ewwel Skeda ta’ l-Att Malti dwar it-Taxxa fuq il-Vetturi b’Mutur1, għandu jitħallas 
ammont minimu għal ħafna mill-kategoriji ta’ vetturi użati. Dan ifisser li teżisti taxxa minima
biss fuq vetturi użati, filwaqt li ma jiġi impost ebda threshold minimu fuq vetturi ġodda. Anki 
jekk l-ammont tat-taxxa stabbilit fl-ispezzjoni teknika jirriżulta f’ammont inqas, ikun dovut il-
minimu ogħla. Din is-sitwazzjoni, li titlob li t-taxxa tar-reġistrazzjoni applikata taqbeż it-
taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi simili diġà rreġistrati f’Malta, qegħda tikser l-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE. 

Fit-23 ta’ Marzu 2007, il-Kummissjoni indirizzat ittra ta’ avviż formali lil Malta dwar din il-
kwistjoni u minħabba t-tweġiba mhux sodisfaċenti mogħtija mill-awtoritajiet Maltin, fl-4 ta’ 
April 2008 ġiet indirizzata opinjoni raġunata lil Malta (stqarrija għall-istampa tal-
Kummissjoni IP/08/511). 

III. Konklużjoni 

Il-Kummissjoni bħalissa qegħda tistenna t-tweġiba ta’ Malta għall-opinjoni raġunata biex tara 
jekk l-Istat Membru huwiex sejjer jimmodifika l-leġiżlazzjoni tiegħu jew jekk huwiex sejjer 
ikun neċessarju li l-każ jitressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. 

                                               
1 Kapitolu 368, Att dwar it-Taxxa fuq il-Vetturi bil-Mutur, ATT X ta’ l-1994 kif emendat.
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