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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:         Petizzjoni 156/2005, imressqa minn Szilvia Deminger, ta’ nazzjonalità 
Ungeriża, dwar id-dritt tar-reġistrazzjoni li għandu jitħallas fl-Ungerija fuq l-
importazzjoni ta’ karozzi minn Stati Membri oħrajn tal-UE.

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonanta tixtieq tkun taf jekk id-dritt tar-reġistrazzjoni intaxxat fl-Ungerija fuq karozzi 
importati minn Stati Membri oħrajn tal-UE huwiex kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE, billi 
fil-fehma tagħha dan jikkostitwixxi ksur tal-libertà tal-moviment ta’ oġġetti fi ħdan l-UE. 

2. Ammissibiltà 

Iddikjarata ammissibbli nhar it-3 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Lulju 2006.

Permezz tal-Liġi CX 2003, sussegwentement emendata mill-1 ta’ Jannar 2005, l-
Ungerija introduċiet taxxa ta’ reġistrazzjoni għal vetturi bil-mutur. It-taxxa ssir dovuta 
mal-ewwel dħul fl-użu tal-vettura fuq it-toroq Ungeriżi wara l-bejgħ tal-vettura skont l-
att dwar il-VAT, akkwist intra-komunitarju, importazzjoni u trasformazzjoni. B’mod 
partikolari, it-taxxa ssir dovuta wkoll fil-każ ta’ karozza użata li tkun bdiet tintuża fuq it-
toroq Ungeriżi, iżda li tkun ġiet importata minn Stat Membru ieħor. It-taxxa tar-
reġistrazzjoni Ungeriża, skont il-liġi msemmija hawn fuq, tiġi ddeterminata f’ammont 
fiss skont il-kapaċità tal-magna tal-vettura, it-tip ta’ fjuwil użat u l-istandards tal-
emissjonijiet. Madankollu, l-ammont tat-taxxa ma jinbidilx skont jekk il-karozza li tkun 
ser tiġi rreġistrata hijiex ġdida jew użata diġà minn ħaddieħor. 
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Il-petizzjonanta tfittex li ssir taf "jekk id-dritt tar-reġistrazzjoni intaxxat fl-Ungerija fuq 
karozzi importati minn Stati Membri oħrajn tal-UE huwiex kompatibbli mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE, billi fil-fehma tagħha dan jikkostitwixxi ksur tal-libertà tal-moviment ta’ oġġetti 
fi ħdan l-UE".

Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni fil-livell Komunitarju, l-Istati Membri huma liberi li 
jimponu taxxi ta’ reġistrazzjoni dment li jirrispettaw il-liġi Komunitarja primarja u 
sekondarja1. Fir-rigward tal-liġi primarja huma obbligati li jirrispettaw l-Artikolu 90 tat-
Trattat tal-KE li jipprojbixxi lill-Istati Membri milli jimponu, direttament jew 
indirettament, fuq il-prodotti ta’ Stati Membri oħrajn kwalunkwe tassazzjoni interna ta’ 
kwalunkwe għamla li tkun aktar minn dik imposta direttament jew indirettament fuq 
prodotti domestiċi simili. Dan il-prinċipju fundamentali tal-liġi Komunitarja huwa ta’ 
importanza bażika fil-qasam tat-tassazzjoni tal-karozzi, peress li spiss ikun fir-rigward 
ta’ dan li tiġi evalwata l-kompatibilità ta’ taxxa ta’ reġistrazzjoni mal-liġi Komunitarja. 

Il-Kummissjoni bdiet tinvestiga t-taxxa tar-reġistrazzjoni Ungeriża fir-rigward ta’ 
diversi aspetti. Il-punti ewlenin li jqajmu kwistjoni ta’ kompatibiltà huma dawk li 
jikkonċernaw il-ksur tal-Artikolu 90 minħabba li t-taxxa Ungeriża tidher li hi taxxa 
interna li tiddiskrimina bejn karozzi importati, li huma mfittxija biex jibdew jintużaw 
fit-toroq Ungeriżi, u dawk domestiċi. 

Ta’ min isemmi li skont ġurisprudenza stabbilita, in-nuqqas ta’ produzzjoni domestika 
tal-karozzi ma jimpedixxix Stat Membru milli japplika l-Artikolu 90 billi t-terminu 
"prodott domestiku simili" jista’ jkun jikkonsisti minn prodott li jkun sar domestiku 
hekk kif jiġi importat u mpoġġi fis-suq domestiku (Il-Kummissjoni vs id-Danimarka, C-
47/88).

Minbarra dan, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti, Stat Membru, meta jiġi biex japplika 
taxxa tar-reġistrazzjoni fuq vetturi bil-mutur, għandu jikkunsidra l-valur reali tal-vettura 
f’dak il-ħin li tkun ser tiġi rreġistrata sabiex jikkonforma mal-Artikolu 90. B’hekk, il-
Qorti sabet li "huwa inkompatibbli mal-Artikolu 95 tat-Trattat tal-KEE (issa 90) għal 
Stat Membru li jimponi fuq karozzi użati minn Stat Membru ieħor taxxa li, ikkalkulata 
mingħajr ma jiġi kkunsidrat id-deprezzament attwali tal-vettura, taqbeż it-taxxa residwa 
inkluża fil-valur ta’ vetturi użati simili diġà rreġistrati fit-territorju nazzjonali" (Nunes 
Tadeu, C-345/93, para. 20; Il-Kummissjoni vs id-Danimarka, C-47/88, para. 22 u Il-
Kummissjoni vs ir-Repubblika Ellenika, C-375/95). 

                                               
1 Ara d-Direttiva 83/182/KEE (ĠU L 105, 23.4.1983) dwar eżenzjonijiet tat-taxxa fi ħdan il-Komunità għal ċerti 

mezzi ta’ trasport importat b’mod temporanju fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor u d-Direttiva 
83/183/KEE (ĠU L 105, 23.4.1983, pġ. 64-65) dwar eżenzjonijiet tat-taxxa applikabbli għal 
importazzjonijiet permanenti minn Stat Membru tal-proprjetà personali ta’ individwi.
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Fil-fatt, it-taxxa tar-reġistrazzjoni applikata fuq karozza ġdida tirrappreżenta perċentaġġ 
tal-valur tagħha li, maż-żmien, jonqos proporzjonalment għat-telf fil-valur tal-karozza. 
B’konsegwenza ta’ dan, fil-valur tagħhom, il-karozzi użati diġà jinkludu l-ammont ta’ 
taxxa tar-reġistrazzjoni li jkun naqas minħabba x-xedd u l-kedd tal-vettura. Huwa fatt li 
joħroġ minn hawn li, jekk it-telf reali fil-valur ta’ vettura użata ma jitteħidx 
f’kunsiderazzjoni, it-taxxa imposta fuq karozza użata li tkun ġejja minn barra l-pajjiż –
sabiex tibda tintuża fl-Ungerija – dejjem ser taqbeż il-valur residwu ta’ taxxa inkluża 
f’karozza użata tal-istess tip ta’ mudell, kapaċità tal-magna, użu tal-fjuwil u standard ta’ 
emissjonijiet, li diġà teżisti fis-suq Ungeriż u li ġiet irreġistrata fl-Ungerija bħala ġdida. 

Għalhekk, fejn karozza użata li tkun ġejja minn Stat Membru ieħor hija suġġetta għal 
reġistrazzjoni, il-fatt li t-telf reali fil-valur tagħha ma jiġix ikkunsidrat u li t-taxxa tar-
reġistrazzjoni ma titnaqqasx proporzjonalment, iwassal għall-konklużjoni li t-taxxa tar-
reġistrazzjoni applikata tammonta għal taxxa interna li tkun tista’ tiddiskrimina bejn 
prodotti barranin u oħrajn simili domestiċi. Il-Kummissjoni temmen li l-leġiżlazzjoni 
Ungeriża qiegħda tikser l-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE, minħabba li tapplika taxxa ta’ 
reġistrazzjoni għal karozzi ġodda indaqs fl-ammont għal dik applikata għal karozzi 
użati.

Fit-12 ta’ Ottubru 2005 il-Kummissjoni ddeċidiet li tibgħat Ittra ta’ Avviż Formali lill-
Ungerija. Madankollu, hija tixtieq tenfasizza li l-ebda miżura rilevanti tal-Kummissjoni 
ma tiggarantixxi ħarsien legali għall-individwi. Huwa għalhekk fl-interess tal-
petizzjonanta li jressaq proċeduri ta’ appell quddiem l-awtoritajiet nazzjonali sabiex 
jassigura li jiġu mħarsa d-drittijiet individwali tiegħu. 

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta’ Ottubru 2007.

Qabelxejn, għandu jiġi nnotat li fil-qasam tat-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi ma 
hemm l-ebda armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.1 Dan ifisser li l-Istati 
Membri jistgħu jimponu dawn it-taxxi u jiddeċiedu unilateralment fuq il-livelli u l-
metodi ta’ kalkolazzjoni tagħhom. Għalhekk, l-Ungerija tista’ wkoll iżżomm taxxa fuq 
ir-reġistrazzjoni tal-karozzi u tistabbilixxi l-livell tagħha għoli skont kemm hija tara li 
jixraq (fid-Danimarka, per eżempju, taxxa simili tammonta sa 180% tal-valur ta’ 
vettura). Fi kliem ieħor, ma teżisti l-ebda regola Komunitarja, li ser titlob lill-Ungerija 
biex telimina t-taxxa tar-reġistrazzjoni imposta fuq vetturi bil-mutur ġodda jew użati. 
Ma hemm lanqas l-ebda dispożizzjoni Komunitarja, li ser tirregola l-livell ta’ din it-
taxxa.1 Għaldaqstant, l-Ungerija hija libera li timponi taxxa tar-reġistrazzjoni fuq 

                                               
1 Fil-5 ta’ Lulju 2005 il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva (COM/2005/261/FINAL) li, inter alia, 

tinkludi l-abolizzjoni tat-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi fuq perjodu transizzjonali ta’ ħames sa għaxar 
snin. Billi l-adozzjoni tal-proposta teħtieġ l-unanimità mill-Istati Membri hija għadha ma ġietx adottata. 
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karozzi rreġistrati għall-ewwel darba fit-territorju tagħha anke jekk it-taxxa tar-
reġistrazzjoni fuq dawn il-karozzi diġà kienet ġiet imħallsa qabel fi Stat Membru ieħor.

Madankollu, l-Ungerija għandha tassigura li l-leġiżlazzjoni nazzjonali hija konformi ma’ 
l-Art 90 tat-Trattat tal-KE. Ir-regoli nazzjonali jkunu qegħdin jiksru l-Art 90 KE jekk, 
per eżempju, huma jagħmlu vetturi simili importati u prodotti domestikament suġġetti 
għal rati tat-taxxa differenti jew jikkalkulaw l-ammont tat-taxxa għal prodotti domestiċi 
u importati billi jużaw metodi differenti, li jwasslu biex tiġi imposta tassazzjoni ogħla 
fuq prodotti ta’ Stati Membri oħrajn. Fil-mument dan ma jidhirx li huwa l-każ fl-
Ungerija fir-rigward ta’ vetturi bil-mutur ġodda. 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-vetturi użati, l-Art 90 KE, kif interpretat mill-ECJ, 
jinkiser jekk it-taxxa tar-reġistrazzjoni titfa’ piż akbar fuq vetturi użati li joriġinaw minn 
Stati Membri oħrajn milli fuq vetturi użati simili li huma diġà rreġistrati fi ħdan it-
territorju tal-Istat Membru rispettiv.

Il-Kummissjoni dehrilha li l-leġiżlazzjoni Ungeriża dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni 
kisret l-Art 90 u għalhekk fetħet proċedura ta’ ksur kontra l-Ungerija, li fil-qafas tagħha 
indirizzat ittra ta’ avviż formali lill-Ungerija fit-18 ta’ Diċembru 2005.

Wara li rċeviet din l-ittra l-Ungerija rrevokat il-25% rata ta’ surcharge applikabbli għal 
vetturi importati f’dak iż-żmien, introduċiet skala fissa ta’ deprezzament għal vetturi 
użati u pprovdiet għal proċedura ta’ appell li taħtha  persuna li tħallas it-taxxa tkun tista’ 
tikkontesta l-ammont ta’ taxxa stabbilit skont l-iskala fissa. Wara l-analiżi tal-
modifikazzjonijiet, li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2006, il-Kummissjoni bagħtet ittra 
oħra ta’ avviż formali lill-awtoritajiet Ungeriżi nhar l-4 ta’ Lulju 2006, li fiha kkontestat 
l-iskala fissa ta’ deprezzament li kienet għadha meqjusa bħala inkompatibbli mal-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE minħabba li kienet tidher li hi kajmana wisq biex 
tippermetti li jiġi kkunsidrat, fil-maġġoranza tal-każijiet, telf reali fil-valur ta’ karozzi 
użati fl-istess waqt li jkunu qegħdin jiġu rreġistrati, kif mitlub mill-Qorti tal-Ġustizzja 
Ewropea.

Fil-5 ta’ Ottubru 2006, l-ECJ tat sentenza2 dwar it-tassazzjoni ta’ karozzi użati fl-
Ungerija f’każijiet li nġiebu quddiem il-Qorti kontra l-leġiżlazzjoni hekk kif kienet 
qabel l-emendi tal-2006. Is-sentenza mogħtija mill-Qorti kienet f’konformità mal-
pożizzjoni tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-Qorti rrifjutat li tagħti limitazzjoni tal-
effett temporali tas-sentenza ladarba hija ma sabitx li l-Ungerija kienet qed tirriskja li 
tiffaċċja diffikultajiet serji fir-rimborżar tal-parti tat-taxxa li ġiet imposta bi ksur tal-liġi 
Komunitarja. Konsegwenza ta’ dan, l-Ungerija kienet obbligata tirrifondi lill-bejjiegħa 

                                                                                                                                                  
1 L-ECJ iddeċidiet li l-Art. 90 tat-Trattat tal-KE ma jservix biex jiċċensura l-eċċessività tal-livelli ta’ tassazzjoni u li l-Istati 

Membri jistgħu jistabbilixxu r-rati tat-taxxa fil-livelli li huma jaraw l-aktar adattati. Ara s-sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ 
Diċembru 1990 fil-Każ C-47/88 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Renju tad-Danimarka, ECR 1990, pġ. I-
04509, punt 10.

2 Każijiet konġunti Ilona Németh vs Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (każ 
numru C-333/05) u Ákos Nádasdi vs Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-
290/05).
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tal-karozzi użati l-parti tat-taxxa tar-reġistrazzjoni li qabżet it-taxxa residwa inkluża fil-
valur ta’ vetturi simili diġà rreġistrati fit-territorju nazzjonali. 

Wara li ngħatat is-sentenza msemmija hawn fuq, l-Ungerija reġgħet biddlet il-
leġiżlazzjoni rispettiva tagħha. L-emendi daħlu fis-seħħ nhar il-5 ta’ Frar 2007. Il-
leġiżlazzjoni emendata issa tistabbilixxi skala ta’ deprezzament modifikata li tirrifletti 
aħjar id-deprezzament attwali tal-vetturi kif imqabbla mal-iskala preċedenti. 

Sabiex tikkonforma mas-sentenza msemmija hawn fuq fir-rigward tar-rimborż, l-
Ungerija adottat ukoll Att dwar ir-Rimborż tat-Taxxa, li daħal fis-seħħ nhar il-15 ta’ 
Frar u li taħtu t-taxxi ġew rimborżati għal kważi l-persuni kollha li jħallsu t-taxxa li 
applikaw għalih. 

Konklużjoni 

Għalkemm il-leġiżlazzjoni Ungeriża dwar it-taxxa tar-reġistrazzjoni għaddiet minn titjib 
notevoli, bħalissa l-Kummissjoni għadha ma għalqitx il-proċedura ta’ ksur peress li qed 
jinżammu kuntatti mal-awtoritajiet Ungeriżi sabiex jiġu ċċarati ċerti aspetti anċillari fir-
rigward tal-iskala tad-deprezzament.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Wara l-komunikazzjoni tad-19 ta’ Ottubru 2007, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi l-kummenti 
addizzjonali li ġejjin. 

Il-liġi tal-KE 

It-taxxi tar-reġistrazzjoni tal-karozzi mhumiex armonizzati fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. 
Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu jimponu dawn it-taxxi u jiddeċiedu unilateralment fuq il-
livelli u fuq il-metodi ta’ kalkulazzjoni tagħhom. Għaldaqstant, l-Istati Membri jistgħu 
jżommu taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi u jagħmlu l-livell tagħha għoli kemm jaraw xieraq 
huma (fid-Danimarka, pereżempju, taxxa simili tammonta sa 180% tal-valur ta’ xi vettura). 

Madankollu, dawn it-taxxi għandhom ikunu f’konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea u partikularment mal-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea.

B’hekk, l-Ungerija hija libera li timponi taxxa ta’ reġistrazzjoni fuq karozzi rreġistrati għall-
ewwel darba fit-territorju tagħha anke jekk it-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq dawk il-karozzi tkun
diġà tħallset f’xi Stat Membru ieħor, jekk din it-taxxa hija kompatibbli mal-Artikolu 90 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. 

Sfond għall-impożizzjoni tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni fl-Ungerija

Permezz ta’ Att CX tal-2003 (l-“Att”), l-Ungerija introduċiet taxxa fuq ir-reġistrazzjoni. 
_________________  
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1 Każijiet konġunti Ilona Németh vs Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (każ numru 
C-333/05) u Ákos Nádasdi vs Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).

Il-Kummissjoni dehrilha li l-Att kiser Art 90 tat-Trattat u fetħet proċedura ta’ ksur tal-liġi 
(2005/4256) kontra l-Ungerija. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni indirizzat Ittra ta’ Avviż 
Formali lill-Ungerija fit-18 ta’ Ottubru 2005.

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2006, l-Ungerija immodifikat il-leġiżlazzjoni tagħha dwar it-taxxa 
tar-reġistrazzjoni. Din il-modifikazzjoni introduċiet tabella ta’ deprezzament fiss ibbażata fuq 
l-età tal-vettura. 

Fl-4 ta’ Lulju 2006, il-Kummissjoni bagħtet ittra oħra ta’ Avviż Formali lill-Ungerija biex 
tikkontesta l-kompatibiltà tat-tabella ta’ deprezzament fiss mal-Artikolu 90 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Il-Kummissjoni allegat li deprezzament fiss kien jidher li 
hu kajman wisq biex jippermetti li jiġi kkunsidrat, fil-maġġoranza tal-każijiet, telf reali fil-
valur ta’ karozzi użati fl-istess waqt li jkunu qegħdin jiġu rreġistrati, kif mitlub mill-Qorti 
mill-ġurisprudenza tal-Ġustizzja Ewropea.

Fil-5 ta’ Ottubru 2006, fil-kuntest ta’ żewġ referenzi għal deċiżjoni preliminari, il-Qorti tat 
sentenza li tikkonċerna t-taxxa tar-reġistrazzjoni Ungeriża f’każijiet li ġew miġjuba quddiem 
il-Qorti kontra l-leġiżlazzjoni kif kienet qabel l-emendi tal-2006.

Bħala konsegwenza tas-sentenza Nádasdi, il-Parlament Ungeriż għadda l-Att CXXX tal-2007
fuq ir-rimburżar tat-taxxa tar-reġistrazzjoni. 

Żviluppi riċenti fil-leġiżlazzjoni Ungertiża u s-sitwazzjoni ta’ bħalissa 

Modifikazzjonijiet li saru mill-5 ta’ Frar 2007
L-Ungerija mmodifikat il-leġiżlazzjoni  tat-taxxa tar-reġistrazzjoni billi għaddiet l-Att CXXXI 
tal-2006 li daħal fis-seħħ fil-5 ta’ Frar 2007.
Il-verżjoni tat-tabella tad-deprezzament fis-seħħ fid-data ta’ din in-nota hija dik stipulata b’din 
il-modifikazzjoni. 

Is-sentenza tal-Qorti (il-Kummissjoni v Ir-Repubblika Ellenika, 20 ta’ Settembru 2007)

Wara azzjoni talli naqset li tissodisfa l-obbligazzjonijiet, il-Qorti, fl-20 ta’ Settembru 2007, 
tat sentenza rigward it-taxxa tar-reġistrazzjoni Griega. 
Fost il-kriterji oġġettivi li fuqhom tista’ tiġi bbażata skala ta’ deprezzament fissa, il-Qorti 
għamlet referenza għall-età tal-vettura, iżda wkoll għall-għadd ta’ mili li tkun għamlet il-
vettura, il-kundizzjoni ġenerali tagħha, il-metodu ta’ propulsjoni tagħha, id-ditta jew il-
mudell. 

Il-proċedura ta’ appelli mill-1 ta’ April 2008

B’effett mill-1 ta’ April 2008, il-Ministeru tal-Ekonomija u tat-Trasport u l-Ministeru tal-
Finanzi ppubblikaw flimkien digriet 13/2008 dwar il-ħlas għall-istima individwali tat-taxxa 
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tar-reġistrazzjoni u dwar regoli oħra ta’ proċedura (id-"Digriet"). Il-proċedura ta’ appelli
kienet inkorporata fl-Att f’sezzjoni ġdida intitolata stima tat-taxxa skont regoli speċifiċi.

Skont id-Digriet, sid il-karozza jista’ meta jħallas is-somma ta’ 45,000 HUF (ca. 180 EUR), 
jikkontesta l-istima tat-taxxa individwali tal-awtoritajiet tad-dwana u jitlob spezzjoni fid-
dettall minn esperti tal-valur tal-karozza użata impurtata ibbażat fuq kriterji (l-għadd ta’ mili li 
tkun għamlet il-vettura, il-kundizzjoni teknika u ġenerali tal-vettura, paragun tal-valur tal-
karozza użata impurtata u dik ta’ vettura simili għar-referenza) li mhumiex imsemmijin fl-Att. 

L-Ungerija ħatret awtorità waħda biss b’kompetenza esklussiva biex tieħu f’idejha t-talbiet 
għal stimi tat-taxxa individwali fi Békéscsaba, belt remota qrib il-fruntiera mar-Rumanija, 200 
km bogħod minn Budapest.

F’ittra tat-22 ta’ April 2008, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mingħand l-Ungerija dwar
dawn iż-żewġ aspetti (il-kriterji tad-deprezzament u l-appell).

Konklużjoni 

Wara l-eżaminazzjoni tar-risposta Ungeriża tat-3 ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni kkonkludiet 
li l-poċedura ta’ ksur tal-liġi ta’ bħalissa ma tistax tingħalaq. 
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