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Il-Lussemburgu, id-29 ta’ Novembru 2018

Ir-rimborż tal-VAT għall-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni huwa
problematiku, jgħidu l-Awdituri tal-UE
Skont analiżi rapida dwar każ speċifiku li twettqet mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, ir-rimborż tattaxxa fuq il-valur miżjud (VAT), li huwa element ta’ spiża importanti għall-infiq tal-UE fil-qasam talKoeżjoni, huwa suxxettibbli għall-iżbalji u mhux dejjem jirrappreżenta l-aħjar użu tal-fondi tal-UE. Lawdituri jqisu li, fil-perjodu wara l-2020, il-korpi pubbliċi ma għandhomx jibqgħu jiġu rimborżati
għall-VAT relatata mal-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni.
L-infiq tal-UE f’dan il-qasam spiss jinvolvi s-sussidjar tax-xiri ta’ oġġetti jew servizzi, u l-VAT fuq dawn lakkwisti tista’ tirrappreżenta sa wieħed minn ħamsa tal-ispiża totali ta’ proġett. Bħala regola ġenerali,
il-VAT tkun eliġibbli għal kofinanzjament mill-UE fil-każ biss li ma tkunx rekuperabbli taħt illeġiżlazzjoni nazzjonali.
Wara li analizzaw id-data li nġabret fuq bosta snin, l-awdituri osservaw li r-rimborż tal-VAT, minbarra li
spiss ikun sors ta’ żbalji, jista’ jwassal ukoll biex il-fondi tal-UE ma jintużawx b’mod ottimu. Dan
jaffettwa b’mod partikolari lill-korpi pubbliċi li jirċievu appoġġ mill-UE, bħall-awtoritajiet tal-gvern
nazzjonali, reġjonali u lokali.
L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għal għadd ta’ każijiet li ma jirrappreżentawx l-aħjar użu tal-fondi tal-UE.
Pereżempju, ministeru ta’ Stat Membru jista’ jimplimenta proġett tal-infrastruttura u jiddikjara l-VAT
bħala spiża eliġibbli li trid tiġi rimborżata mill-UE. Madankollu, fl-istess waqt, l-Istat Membru jirċievi ddħul mill-VAT assoċjat mal-proġett permezz tas-sistema tiegħu għall-ġbir tat-taxxa. Għaldaqstant, irrimborż jirriżulta f’kumpens żejjed tal-infiq li l-Istat Membru jkun fil-fatt ġarrab.
“Ir-rimborż li jingħata mill-UE lil Stat Membru jista’ jkun anki akbar mill-ispiża reali ta’ proġett”, jgħid
Tony Murphy, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-analiżi rapida. “Dan
huwa partikolarment rilevanti għal proġetti kbar tal-infrastruttura b’rata għolja ta’ kofinanzjament.”
Fil-proposta tagħha għal-leġiżlazzjoni relatata mal-Koeżjoni għall-perjodu wara l-2020, il-Kummissjoni
Ewropea tissuġġerixxi li l-VAT - sew jekk rekuperabbli u sew jekk le - tiġi rimborżata jekk l-ispiża ta’
proġett tkun inqas minn EUR 5 miljun. Fuq il-bażi tal-analiżi li wettqu, l-awdituri huma tal-istess fehma
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-analiżi rapida dwar każ speċifiku
adottata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
L-analiżi sħiħa tinsab fuq www.eca.europa.eu.
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bħalma esprimew qabel, jiġifieri li l-korpi pubbliċi ma għandhomx jingħataw ir-rimborż tal-VAT; u
għaldaqstant huma jissuġġerixxu li l-leġiżlazzjoni proposta tiġi riveduta.

Noti lill-Edituri
Il-VAT hija taxxa indiretta imposta fuq il-konsum ta’ oġġetti u servizzi, u hija rregolata minn regoli li
huma stabbiliti fil-livell tal-Istati Membri. Ir-rati standard tal-VAT fl-UE jvarjaw minn 17% filLussemburgu għal 27% fl-Ungerija. Biex jiġi żgurat ċertu livell ta’ armonizzazzjoni fl-UE kollha, idDirettiva tal-2006 dwar il-VAT stabbiliet sistema komuni li l-Istati Membri huma meħtieġa li jintegraw
fir-regoli nazzjonali tagħhom. In-negozji rreġistrati jiddebitaw il-VAT fuq il-bejgħ u jgħaddu l-ammonti
li jkunu nġabru lill-awtorità nazzjonali tat-taxxa. Min-naħa tagħhom, huma jistgħu jitolbu rifużjoni talVAT li tkun tħallset fuq ix-xiri ta’ oġġetti u servizzi li jkun sar minnhom stess. Fi tmiem il-proċess, ilbaġit tal-istat jirċievi l-komponent totali tal-VAT inkluż fil-prezz finali. Il-konsumaturi aħħarin mhumiex
intitolati għal rifużjoni u għaldaqstant iġarrbu l-ammont sħiħ tal-VAT.
Analiżi rapida dwar każ speċifiku tippreżenta u tistabbilixxi fatti li jikkonċernaw kwistjoni jew problema
speċifika; din mhijiex rapport tal-awditjar.
Dan id-dokument ta’ analiżi jikkomplementa l-osservazzjonijiet dwar il-VAT li saru fir-rapporti annwali
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-fehmiet li ngħataw fl-Opinjoni Nru 6/2018 dwar il-proposta talKummissjoni rigward it-trattament futur tal-VAT fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni. Iddokument huwa disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu; lingwi oħra se jkunu
disponibbli fi żmien debitu.
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