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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1128/2007 minn Rainer Sander (ta’ nazzjonalità Ġermaniża), dwar 
dewmien fl-allokazzjoni ta’ numru tat-taxxa għall-kumpanija tiegħu fi 
Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, maniġer tal-kumpanija Carcentro S.L. li nħolqot f’Jannar 2007, jilmenta li, fl-
aħħar ta’ Ottubru 2007, l-awtoritajiet Spanjoli kienu għadhom ma ħarġulux numru ta’ 
identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-bejgħ, u dan minkejja li d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa 
kienet tressqet fi Frar. Dan kien qed ikun ta’ xkiel kbir għax-xogħol tal-kumpanija, li kien 
jinħtieġilha li tħallas taxxi fil-Ġermanja fuq vetturi mixtrija fil-Ġermanja u sussegwentament 
importati fi Spanja u mibjugħin. Huwa jikkunsidra li qed ikun trattat b’mod inqas favorevoli 
minn kumpaniji Spanjoli li jistgħu jiksbu n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa Spanjol (NIF) 
fi żmien iqsar u għalhekk din titqies bħala diskriminazzjon.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta' Settembru 2008.

Il-petizzjonant huwa ta' nazzjonalità Ġermaniża u jħaddem kumpanija f'Almería (Spanja). Il-
kumpanija tixtri l-karozzi mill-Ġermanja u tbigħhom fi Spanja. Fis-7 ta' Frar 2007 il-
kumpanija applikat mal-awtoritajiet tat-taxxa Spanjoli għal numru tal-identifikazzjoni inter-
Komunitarju tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ID tal-VAT). Għaddew diversi xhur, u l-
awtoritajiet tat-taxxa dak in-numru għadhom ma ħarġuhx. Mingħajr numru tal-VAT, il-
kumpanija hija kostretta tħallas il-VAT fil-Ġermanja fuq il-karozzi mixtrija.
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Osservazzjonijiet ġuridiċi

Leġiżlazzjoni tal-Komunità

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE1 ("id-Direttiva tal-VAT "), hija l-istrument ewlieni tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud.

Id-Direttiva (Artikolu 213) tipprevedi li l-persuni taxxabbli jiddikjaraw [lill-awtoritajiet tat-
taxxa] il-bidu tal-attività tagħhom bħala persuna taxxabbli. Hija teħtieġ li l-Istati Membri 
"jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li ċertu persuni taxxabbli" [inklużi dawk involuti 
f'akkwisti intra-Komunitarju ta' merkanzija] "huma identifikati permezz ta' numru individwali 
" (l-Artikolu 214) u biex jiżguraw "s-sistemi ta' identifikazzjoni tagħhom jippermettu li l-
persuni taxxabbli msemmija fl-Artikolu 214 jiġu identifikati u li jiżguraw l-applikazzjoni 
korretta tal-arranġamenti tranżizzjonali għat-tassazzjoni intra-Komunitarja" (l-Artikolu 216).

In-numri intra-Komunitarji tal-ID tal-VAT għandu rwol fondamentali f'dawk li jissejħu 
"arranġamenti għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri". Dawk l-arranġamenti 
huma mfassla biex jiżguraw li l-merkanzija tkun suġġetta għall-VAT fl-Istat Membru tad-
destinazzjoni meta x-xerrej ikun persuna taxxabbli għal skopijiet ta' VAT2. Bħala eżempju, 
persuna taxxabbli stabbilita fi Spanja u li tixtri l-merkanzija mingħand fornitur fil-Ġermanja, 
jeħtiġilha tikkomunika n-numru intra-Komunitarju tal-ID tal-VAT tagħha, maħruġ minn 
Spanja, lill-bejjiegħ fil-Ġermanja sabiex il-provvista tkun eżentata mill-VAT fil-Ġermanja. 
Fin-nuqqas ta' numru intra-Komunitarju validu tal-ID tal-VAT, il-bejjiegħ huwa obbligat 
jiċċarġja l-VAT Ġermaniża lill-bejjiegħ.

Leġiżlazzjoni nazzjonali

Skont l-Artikolu 164.Uno ta' Ley 37/1992 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, il-persuni 
taxxabbli huma meħtieġa li jinfurmaw lill-awtoritajiet tat-taxxa dwar il-bidu tal-attivitajiet 
taxxabbli tagħhom u għandhom jitolbu numru tal-VAT mingħand dawk l-awtoritajiet.

L-Artikolu 25 tar-Real Decreto 1065/20073 tas-27 ta' Lulju, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 
2008, fejn persuna taxxabbli titlob numru intra-Komunitarju tal-ID tal-VAT, l-awtoritajiet tat-
taxxa huma meħtieġa li joħrġuh sakemm ma jikkonkludux li l-persuna taxxabbli tkun qarrqet 
bl-amministrazzjoni fit-talba tagħha jew tkun naqset milli tipprovdi l-evidenza dokumentarja 
kollha. Fejn l-awtoritajiet jonqsu li jieħdu deċiżjoni fi żmien tliet xhur, il-persuna taxxabbli 
tista' tqis dan bħala deċiżjoni ta' ċaħda tan-numru intra-Komunitarju tal-ID tal-VAT, u tista' 
għalhekk tappella kontra ċ-ċaħda "preżunta".
                                               
1 Id-Direttiva 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud.  

L347 ĠU 11      Diċembru 2006

2 Għall-kuntrarju, meta x-xerrej huwa l-konsumatur finali, ir-regola ġenerali hija li t-tassazzjoni ssir fil-Pajjiż 
Membru   tal-oriġini. 

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
  procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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Konklużjoni

Id-dispożizzjonijiet nazzjonali deskritti hawn fuq jiċċaraw ir-rekwiżiti għall-ħruġ ta' numru 
intra-Komunitarju tal-ID tal-VAT, jagħtu r-raġunijiet għaċ-ċaħda tiegħu, u jipprovdu mezzi li 
bihom il-persuna taxxabbli tista' tappella minn kull deċiżjoni amministrattiva (inkluż in-
nuqqas tagħha).

Wara li rrevediet ir-regoli nazzjonali applikabbli, il-Kummissjoni ma ssib l-ebda raġuni għal 
xiex tagħti bidu għal proċedura skont l-Artikolu 226 KE kontra Spanja, billi l-Istat Membru 
jidher li ttraspona kif suppost id-dispożizzjonijiet Komunitarji relevanti, u proċedura ta’ ksur 
ma tkunx xierqa biex tikkunsidra deċiżjonijiet amministrattivi iżolati. 

Mill-banda l-oħra, fejn il-petizzjonant isib li d-dewmien fil-ħruġ ta’ numru intra-Komunitarju 
tal-ID tal-VAT huwa każ ta’ amministrazzjoni ħażina, huwa għandu jagħmel użu mill-meżżi 
ta’ rimedju disponibbli taħt il-liġi nazzjonali. Azzjoni għal rimedju f’qorti nazzjonali hija l-
uniku mezz li bih jista’ jiġi kkumpensat għad-danni sofruti l-petizzjonant.. 
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