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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0380/2008, mressqa mis-Sur Sean P. Andrews, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, fuq it-taxxa Irlandiża tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fuq karozzi 
użati mixtrija minn Stati Membri oħra tal-UE.

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant joġġezzjona għat-taxxa Irlandiża tar-reġistrazzjoni tal-vetturi (VRT) imposta 
mad-dħul ta’ vettura użata mixtrija minn xi Stat Membru ieħor tal-UE. Skond il-petizzjonant, 
l-ammont dovut jiġi ddeterminat bħala perċentwali ta’ ’l hekk imsejjaħ “valur tas-suq miftuħ”
tal-vettura li huwa stabbilit b’referenza għall-prezz tal-vettura fl-Irlanda u mhux fil-pajjiż tal-
oriġini tagħha. Il-petizzjonant jikkunsidra li din it-taxxa tikser il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
moviment ħieles tal-oġġetti u tillimita l-kompetizzjoni fis-swieq tal-karozzi użati billi żżomm 
il-prezz tal-karozzi għoli. 

2. Ammissibiltà 

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Regola 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).  

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008. 

Il-petizzjonant għalhekk iqis li huwa jinsab fi żvantaġġ meta mqabbel ma’ ċittadini oħra li 
jgħixu fi Stat Membru ieħor. Minbarra dan, il-petizzjonant jikkunsidra din it-taxxa bħala li 
tillimita l-kompetizzjoni fis-swieq tal-karozzi użati billi żżomm il-prezz tal-karozzi għoli. 
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Taxxi bħall-VRT jeżistu f’diversi Stati Membri u huma permessi meta jiġu applikati fuq 
prodotti li joriġinaw minn Stati Membri sakemm jissodisfaw il-kundizzjonijet imniżżla fl-
Artikolu 90 tat-Trattat. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kemm-il darba ppronunzjat li jistgħu 
jiġu imposti taxxi mill-Istati Membri fuq l-ewwel reġistrazzjoni fit-territorju nazzjonali
tagħhom ta’ karozzi manifatturati jew mixtrija minn Stati Membri oħra, sakemm dawk it-taxxi 
ma jiddiskriminawx kontra karozzi li joriġinaw minn bnadi oħra tal-Komunità. 

F’diversi sentenzi, il-Qorti qalet li l-impożizzjoni minn Stat Membru ta’ taxxa fuq il-karozzi 
użati ġejjin minn Stat Membru ieħor tmur kontra l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 90 tat-Trattat 
fejn l-ammont ta’ taxxa jisboq it-taxxa residwa inkorporata fil-valur ta’ vetturi simili użati
diġà rreġistrati fit-territorju nazzjonali. Għalhekk, il-punt kruċjali mhux ir-relazzjoni bejn l-
ammont ta’ taxxa u l-prezz tax-xiri fi Stat Membru ieħor – li huwa irrilevanti, peress li ma 
jaffettwax il-valur tal-karozza fl-Irlanda – imma l-perċentwali tal-valur ta’ karozza simili fis-
suq Irlandiż li jikkonsisti f’taxxa residwa. 

Fil-5 ta’ Lulju 2005, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva 
(COM/2005/261/finali), li tkun titlob lill-Istati Membri li jirristrutturaw is-sistemi tat-
tassazzjoni tagħhom fuq il-karozzi privati. Din il-proposta għandha l-għan li ttejjeb it-tħaddim 
tas-Suq Intern billi tneħħi l-ostakli eżistenti ta’ taxxa fuq it-trasferiment ta’ karozzi privati
minn Stat Membru għall-ieħor. Hi tkun tippromwovi wkoll is-sostenibbiltà billi tirristruttura l-
bażi tat-taxxa kemm tat-taxxi tar-reġistrazzjoni u kemm tat-taxxi annwali taċ-ċirkolazzjoni,
sabiex tinkludi elementi marbuta direttament mal-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju
mill-karozzi privati. L-għan ta’ din il-proposta huwa biss li tistabbilixxi struttura tal-UE għat-
taxxi fuq il-karozzi privati. Hija mhux se tarmonizza r-rati tat-taxxa jew tobbliga lill-Istati 
Membri li jintroduċu taxxi ġodda. Sa issa, għadu ma sar l-ebda progress reali fil-Kunsill.  

Konklużjoni 

Xi karatteristiċi tal-VRT huma investigati mill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi jekk it-taxxa 
bħala tali hix konformi mal-liġi Komunitarja. Il-kwistjonijiet imressqa mill-petizzjonant ma 
jaqgħux fl-ambitu ta’ din l-investigazzjoni, għax ma joħolqu l-ebda tħassib fuq il-
kompatibbiltà mal-liġi Komunitarja. 
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