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Kummissarju tat-Taxxi Interni
versus
Martin Cassano
1.
B’ittra uffiċjali tal-1 ta’ Diċembru 2008 ilKummissarju tat-Taxxi Interni [“l-intimat”] kien sejjaħ lil
Martin Cassano [“ir-rikorrent”] sabiex iħallas tlittax-il elf,
erba’ mija u sitta u sittin euro (€13,466) bħala taxxa jew
taxxa provviżorja fuq id-dħul għas-snin ta’ stima 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 u 2005, u wissieh illi, jekk ma
jħallasx, kien imexxi kontra tiegħu bil-ħruġ ta’ mandati
esekuttivi taħt l-art. 40 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tatTaxxa [Kap. 372].
2.
B’rikors tat-12 ta’ Diċembru 2008 ir-rikorrent, wara li
qal illi hu dejjem ħallas it-taxxa li kellu jħallas skond il-liġi,
u li, f’kull każ, parti mis-somma mitluba mill-intimat
waqgħet bi preskrizzjoni taħt l-art. 47(2) tal-Kap. 372,
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talab illi l-qorti tiċħad it-talba magħmula mill-intimat fl-ittra
uffiċjali tal-1 ta’ Diċembru 2008.
3.
L-intimat wieġeb inter alia illi r-rikors ma jiswiex għax
ma huwa mibni fuq ebda dispożizzjoni tal-liġi. Jekk huwa
maħsub biex jibda kawża ma sarx fil-forma ta’ rikors
maħluf kif trid il-liġi, u lanqas ma sar fil-forma ta’ kawża ta’
jattanza.
Ir-rikorrent irid għallinqas igħid fuq liema
dispożizzjoni ta’ liġi qiegħed isejjes ir-rikors ladarba la lart. 466 u lanqas l-art. 281 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u
Proċedura Ċivili ma jgħoddu għall-każ, għax l-ittra uffiċjali
tat-2 ta’ Diċembru 2008 ma saritx taħt l-art. 466 u lanqas
ma hija mandat taħt l-art. 273 tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.
4.
Din l-eċċezzjoni tal-intimat hija tajba u jixraq illi
tintlaqa’.
5.
L-ittra uffiċjali tal-1 ta’ Diċembru 2008 saret biex lintimat jikseb il-ħruġ ta’ mandati esekuttivi taħt l-art. 40 talKap. 372 biex jiġbor it-taxxa mingħand ir-rikorrent. Iddispożizzjonijiet relevanti tal-Kap. 372 jipprovdu illi jekk,
wara li l-Kummissarju tat-Taxxi Interni jkun bagħat avviż
għall-ħlas tat-taxxa, dak li lilu jintbagħat l-avviż ma jħallasx
fi żmien ħmistax, il-kummissarju jista’ jtenni t-talba għallħlas b’att ġudizzjarju u, wara jumejn min-notifika ta’ dak latt, ikun jista’ jikseb il-ħruġ ta’ mandati esekuttivi.
6.
Appell kontra l-istimi u l-avviżi maħruġa mill-intimat
isiru taħt id-dispożizzjonijiet tat-taqsima VI tal-Kap. 372.
Jista’ jsir appell quddiem Bord ta’ Kummissarji Speċjali
taħt l-art. 34, u minn deċiżjoni ta’ dak il-bord jista’ jsir
appell fuq punt ta’ liġi biss quddiem il-Qorti ta’ l-Appell filkompetenza inferjuri jew superjuri skond il-quantum talkontestazzjoni. Wara li jinqata’ l-appell, jew jekk ma jsirx
appell fiż-żmien li tagħti l-liġi, l-istima ssir finali.
7.
Jidher għalhekk illi l-liġi ma tagħtix ir-rimedju li
qiegħed jitlob ir-rikorrent b’rikors mhux maħluf, u leċċezzjoni tal-intimat hija tajba. Għal din ir-raġuni l-qorti
teħles lill-intimat mill-ħarsien tal-ġudizzju, bl-ispejjeż
kontra r-rikorrent.
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