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Kummissarju tat-Taxxi Interni
Versus
John Mousu
1.
Dan il-provvediment huwa dwar talba magħmula
minn John Mousu [“ir-Rikorrent”] b’rikors tal-15 ta’
Novembru 2007 biex il-qorti tgħid illi ma għandhiex
titħallas it-taxxa fuq id-dħul mitluba mill-Kummissarju tatTaxxi Interni [“il-Kummissarju”] b’ittra uffiċjali magħmula
taħt l-art. 40 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa
[Kap. 372].
2.
It-talba tal-Kummissarju magħmula b’ittra uffiċjali
tas-26 ta’ Ottubru 2007 kienet għal tlittax-il elf, sitt mija u
disgħa u erbgħin lira (Lm16,649) – daqs wieħed u tletin
elf, seba’ mija u tlieta u disgħin euro u tnejn u sittin
ċenteżmu (€31,793.62) – taxxa fuq id-dħul jew taxxa
provviżorja għas-snin ta’ stima 1980, 1981, 1982, 1986,
1987, 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997 u 1998. Qabel
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l-ittra uffiċjali, il-Kummissarju kien għamel l-istess talba
b’avviż tal-25 ta’ Ġunju 2007 magħmul taħt l-art. 42(1) u
(5) tal-Kap. 372.
3.
Fir-rikors huma mfissra r-raġunijiet għala r-Rikorrent
qiegħed igħid illi ma għandux jagħti dak li qiegħed jitlob ilKummissarju, u r-Rikorrent kompla fisser ir-raġunijiet
tiegħu b’nota tal-15 ta’ Frar 2010. Il-Kummissarju wieġeb
għar-rikors fl-1 ta’ Frar 2008 u wieġeb għan-nota fit-13 ta’
April 2010.
4.
L-ittra uffiċjali tas-26 ta’ Ottubru 2007 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.
5.
Fil-każ tallum, l-avviż li l-liġi trid li jingħata qabel ma
jista’ jsir l-att ġudizzjarju msemmi fl-art. 40 tal-Kap. 372
sar bl-avviż tal-25 ta’ Ġunju 2007. Ir-Rikorrent jiċħad li
rċieva dan l-avviż, u jgħid għalhekk illi ż-żmien ta’ ħmistax
li tagħti l-liġi ma bediex igħaddi.
6.
L-art. 29(1) tal-Kap. 372 igħid illi “avviż jista’ jkun
notifikat lil persuna sew personalment jew billi jintbagħat
bil-posta fl-indirizz tagħha l-aħħar magħruf tan-negozju
jew privat, u għandu, fl-aħħar każ, ħlief jekk jiġi ppruvat ilkuntrarju, jitqies li kien ġie notifikat, fil-każ ta’ persuni
residenti f’Malta, mhux aktar tard mit-tielet jum wara l-jum
tal-impustar”.
7.
Għalkemm l-oneru tal-prova qiegħed fuq irRikorrent, trid tqis ukoll illi prova ta’ ħaġa negativa
diffiċilment issir, u għalhekk – sabiex jitħares il-jedd għal
smigħ xieraq – l-oneru għandu jiġi moderat fid-dawl ta’ din
id-diffikoltà. Ir-Rikorrent ċaħad, darbtejn, bil-ġurament
tiegħu li wasallu l-avviż1 u l-qorti ma tara ebda raġuni
għala ma għandhiex temmnu.
Fil-fehma tal-qorti
għalhekk, fin-nuqqas ta’ prova illi r-Rikorrent ma għandux
jitwemmen jew li qiegħed jixhed il-falz, sarat il-prova li trid
il-liġi li l-avviż ma wasalx għand ir-Rikorrent.
1

Xiehda tar-Rikorrent fis-seduta tat-30 ta’ Ġunju 2009, fol. 98 u fol. 102.
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8.
Dan iwassal għall-konsegwenza illi l-ittra uffiċjali
kienet intempestiva u għalhekk ma ipproduċietx ilkonsegwenzi legali li jrid il-Kummissarju.
9.
Il-qorti għalhekk tipprovdi billi tħassar l-ittra uffiċjali
tas-26 ta’ Ottubru 2007 u, billi l-avviż għall-ħlas tat-taxxa
illum effettivament wasal għand ir-rikorrent, tqiegħed lillpartijiet fil-pożizzjoni li jkunu fiha wara n-notifika tal-avviż,
bħallikieku l-avviż kien notifikat lir-Rikorrent illum.
10. Kull parti għandha tħallas l-ispejjeż tagħha.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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