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Petizzjoni 626/2000 imressqa mis-Sur Klaus Schuler (Ġermaniż), rigward it-tassazzjoni 
doppja fuq wirt

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni qiegħed jindika li huwa tħallielu wirt, li l-parti kbira minnu jinsab fi 
Franza, u t-testatriċi, li kienet ċittadina Franċiża, mietet fil-Ġermanja. Taħt il-liġi Ġermaniża, 
il-wirt kollu huwa suġġett għat-taxxa tas-suċċessjoni fil-waqt li fl-istess ħin il-Gvern Franċiż 
qed jitlob ukoll taxxa tas-suċċessjoni ta’ 55%.

Dak li ressaq il-petizzjoni jargumenta li t-taxxa għandha titħallas fil-pajjiż tar-residenza u 
jistaqsi jekk ċittadin ta’ l-UE u l-werrieta tiegħu li ħallsu t-taxxi kollha li kellhom jitħallsu fil-
pajjiż tar-residenża tagħhom għandhomx jerġgħu jkunu ntaxxati minn Stat Membru ieħor ta’ 
l-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Jannar 2001. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni taħt 
ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Ġunju 2003.

A. Il-fatti

Dak li ressaq il-petizzjoni li huwa ta’ nazzjonalità Ġermaniża u residenti fil-Ġermanja, wiret 
nofs l-assi li tħallew minn zitu, li kienet residenti fil-Ġermanja. Iż-żewġ ulied bniet ta’ dak li 
ressaq il-petizzjoni wirtu kwart kull waħda. L-assi jikkonsistu essenzjalment f’titli trasferibbli 
u kontijiet bankarji fi Franza (madwar 70%) u fil-Ġermanja (madwar 30%); dak li ressaq il-
petizzjoni huwa wkoll il-benefiċjarju ta’ polza ta’ l-assikurazzjoni fuq il-ħajja maħruġa minn 
zitu.

Is-sehem Franċiż ta’ l-assi li wiret dak li ressaq il-petizzjoni – li jinkludu, wara t-tnaqqis tal-
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konċessjoni mit-taxxa ta’ FF 200 000, il-poloz ta’ l-assikurazzjoni fuq il-ħajja mħallsa minn 
zitu wara li laħqet l-età ta’ 70 - kienu suġġetti għat-taxxa fuq il-wirt ta’ 55%, wara t-tnaqqis 
ta’ FF 10 000 (~ EUR 1 600) li kienu meħlusa mit-taxxa taħt l-Artikolu 788-II tal-Kodiċi 
Ġenerali tat-Taxxa.

Taħt l-Att Ġermaniż dwar it-Taxxa tas-Suċċessjoni (Erbschaftsteuergesetz-ErbStG) l-assi li 
ntirtu minn dak li ressaq il-petizzjoni huma suġġetti għal taxxa ta’ 27%. L-uffiċċju tat-taxxa 
Ġermaniż iddeċieda li jintaxxa l-wirt sħiħ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni b’dan l-ammont wara 
li naqqas l-ammont ta’ DM 20 000 (~ EUR 10 300) li huwa meħlus mit-taxxa kif japplika fil-
Ġermanja u tah tnaqqis żgħir taħt dispożizzjoni li jfittex li jnaqqas l-effetti mhux mixtieqa ta’ 
l-applikazzjoni ta’ kategoriji differenti tat-taxxa (paragrafu 19(3) ErbStG). Madankollu, l-
uffiċċju rrifjuta li jqis it-taxxa mħallsa fi Franza, billi qal li t-taxxa ma tistax titnaqqas mit-
taxxa Ġermaniża u ma tistax titnaqqas mill-assi taxxabbli. Dak li ressaq il-petizzjoni huwa 
għaldaqstant suġġett għal taxxa kumulattiva fuq il-parti Franċiża tal-wirt, ir-rata tat-taxxa 
Franċiża hija ta’ 55% u r-rata tat-taxxa Ġermaniża hija ta’ 27%.

B. Il-liġijiet nazzjonali

Waqt li dak li ressaq il-petizzjoni jidher li joġġezzjona l-aktar għall-impożizzjoni ta’ taxxa 
supplimentari fil-Ġermanja, il-petizzjoni tiegħu tqanqlet mill-piż eċċessiv kkawżat minn din 
it-tassazzjoni doppja, li tħalli l-werrieta b’inqas minn parti minn ħamsa tal-wirt. Huwa f’dan 
id-dawl li l-Kummissjoni issa se teżamina ż-żewġ sistemi nazzjonali u l-interazzjoni 
bejniethom u mal-liġi tal-Komunità.

Dak li ressaq il-petizzjoni, resident Ġermaniż li wiret titoli fi Franza jista’, taħt il-liġi 
internazzjonali, ikun suġġett għal-leġiżlazzjoni taż-żewġ Stati Membri fin-nuqqas ta’ xi 
leġiżlazzjoni speċifika tal-Komunità rigward it-taxxa fuq il-wirt. Barra minn hekk, ma ntlaħaq 
l-ebda ftehim bejn Franza u l-Ġermanja biex tkun evitata t-tassazzjoni doppja, li jinkludi 
b’mod partikulari klawsola li taqsam il-jedd tat-tassazzjoni b’xi metodu ta’ ‘eżenzjoni’ jew 
‘kreditu’. L-awtoritajiet Franċiżi u Ġermaniżi għaldaqstant setgħu b’mod liberu japplikaw il-
liġijiet nazzjonali rispettivi tagħhom sakemm huma rrispettaw il-prinċipji ġenerali tat-Trattat 
tal-KE. Iżda, kieku kien intlaħaq ftehima fuq il-linji tal-konvenzjoni mudell ta’ l-OKEŻ 
rigward l-assi, il-wirt u r-rigali (1982), din kienet, skond Artikolu 7, tistipula li t-titoli
trasferibbli jkunu taxxabbli biss fil-pajjiż tar-residenza ta’ min miet u l-ebda taxxa 
għaldaqstant ma tkun tista’ tintalab minn Franza.

Fejn, fin-nuqqas ta’ trattat fuq it-taxxa, hemm irkib fiskali bejn Stati differenti, ħafna pajjiżi 
adottaw dispożizzjonii li jfittxu li jsibu tarf b’mod indipendenti ta’ kull kwistjoni u jevitaw it-
tassazzjoni doppja li tista’ sseħħ minn applikazzjoni kumulattiva tal-leġiżlazzjoni taż-żewġ 
stati. 

Il-leġiżlazzjoni Franċiża 

Taħt l-Artikolu 750b(1) tal-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa, titoli trasferibbli u assi immobbli li 
jinsabu ġewwa jew barra Franza, inkluż dħul minn kontijiet bankarji Franċiżi jew barranin,  
huma suġġetti għal taxxa fuq ir-rigali (applikabbli għal trasferriment wara l-mewt) fil-każ li
min miet kien residenti fi Franza għall-iskopijiet tat-taxxa. 
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Taħt paragrafu 2 ta’ dan l-artikolu, fejn min miet ma kienx residenti fi Franza għall-iskopijiet 
tat-taxxa, titoli trasferibbli u assi mobbli u immobbli ġewwa Franza, inkluż dħul minn 
kontijiet bankarji Franċiżi, huma suġġetti għat-taxxa tat-trasferiment.

Għaldaqstant, l-awtoritajiet Franċiżi jqisu l-assi li jkunu fi Franza bħala suġġetti b’mod sħiħ 
għat-taxxa Franċiża, hi fejn hi r-residenza ta’ min miet għal skopijiet ta’ taxxa. L-iskala tal-
ħlasijiet imfassla fl-Artikolu 777 tvarja skond il-grad tal-parentela tal-benefiċjarju: fil-linja 
diretta tan-nisel u bejn il-miżżewġin, ir-rata tiżdied b’mod progressiv minn 5% għal 40%, 
waqt li bejn l-aħwa r-rata hija bejn 35% u 45%, skond il-valur tal-wirt. Bejn il-qraba sar-raba’
grad ta’ parentela, tapplika rata waħda ta’ taxxa ta’ 55%, waqt li lil hinn mir-raba’ grad ta’ 
parentela, hija ta’ 60%.

Fil-każ ta’ trasferiment wara l-mewt, l-Artikolu 788 II jipprovdi għal konċessjoni ta’ FF 10 
000 fuq kull sehem tal-wirt.

Dak li ressaq il-petizzjoni bħala l-benefiċjarju ta’ zitu u wliedu bniet kienu għaldaqstant 
mitluba jħallsu taxxa ta’ 55% fuq il-valur tal-wirt li jinsab ġo Franza, wara li titnaqqas 
konċessjoni ta’ FF 10 000 għal kull wieħed minnhom. 

Fin-nuqqas ta’ xi dispożizzjoni bħall-Artikolu 7 tal-konvenzjoni mudell ta’ l-OKEŻ, Franza 
mhix mitluba twarrab ir-regolamenti nazzjonali tagħha biex tqis il-qagħda fil-Ġermanja. Taħt 
dawn ir-regoli, mhix mitluba tnaqqas taxxi ta’ trasferiment imħallsa barra Franza. Taħt l-
Artikolu 784a, hija mitluba tagħmel dan fil-każ spjegat fl-Artikolu 750b(1), jiġifieri jekk min 
miet kien residenti fi Franza għal skop ta’ taxxa.

Il-leġiżlazzjoni Ġermaniża

Il-Ġermanja, bħala l-pajjiż tar-residenza ta’ min miet, issegwi l-eżempju ta’ Franza billi tqis l-
assi kollha suġġett għat-taxxa Ġermaniża. Il-Ġermanja tapplika wkoll tliet skali differenti 
skond il-grad tal-parentela (paragrafu 15 ErbStG); l-ammont tat-taxxa huwa kkalkulat fuq il-
bażi tal-valur tal-wirt li jiżdied b’mod progressiv skond it-taqsimiet. It-taqsimiet differenti 
huma suġġetti għal rati fuq skala li tvarja minn 7% sa 30% għall-klassi I (inklużi l-ulied u r-
raġel/il-mara), minn 12% sa 40% għall-klassi II (inkluż dak li ressaq il-petizzjoni bħala neputi 
tat-testatriċi) u minn 17% sa 50% għall-klassi III.

Interazzjoni bejn żewġ sistemi ta’ taxxa

Bħal-liġi Franċiża, il-liġi Ġermaniża tipprovdi għat-tnaqqis tat-taxxa barranija fuq il-wirt mit-
taxxa Ġermaniża (§ 21 ErbStG) fin-nuqqas ta’ konvenzjoni dwar it-taxxa.  

Iż-żewġ sistemi tat-taxxa għar-residenti huma għaldaqstant rregolati mill-prinċipju spjegat fil-
konvenzjoni mudell ta’ l-OKEŻ rigward l-assi, il-wirt u r-rigali (1982): l-Artikolu 9B 
jipprovdi għat-tnaqqis fl-Istat tar-residenza tat-taxxa mħallsa fi Stat ieħor li mhux l-Istat tar-
residenza ta’ min miet, sa l-ammont tat-taxxa li għandha titħallas f’dan ta’ l-aħħar. Ir-riżultat 
finali huwa l-ħlas ta’ l-ogħla rata tat-taxxa f’kull Stat. Din hija waħda mill-għażliet possibbli 
(l-oħra hija l-metodu ta’ eżenzjoni) pprovduta fid-Direttiva 90/435/KEE (il-kumpaniji li 
għandhom il-kontroll f'idejhom – is-sussidjarji). 
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L-applikazzjoni ta’ dan il-metodu, li fil-każ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni jġib fi-xejn it-taxxi 
Ġermaniżi li għandhom jitħallsu, huwa, madankollu, limitat għall-każi msemmijin fl-Artikolu 
121 ta’ l-Att dwar l-Evalwazzjoni tal-Valur (Bewertungsgesetz – BewG) li ma jinkludux titoli
trasferibbli.

C. Il-ġudizzju tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tistagħġeb ukoll ma’ dak li ressaq il-petizzjoni bir-rata kumulattiva tat-taxxa 
li huwa suġġett għaliha l-wirt tiegħu. Hija tqis li t-tassazzjoni doppja hija fil-prinċipju 
inkompatibbli mas-suq intern. Barra minn hekk anki l-jedd għall-proprjetà qiegħed jiġi 
kkontestat hawnhekk.

L-inkompatibilità  tat-tassazzjoni doppja mal-liġi tal-Komunità 

Il-Kummissjoni għandha dubji kbar rigward il-kompatibilità mal-liġi tal-Komunità tal-liġijiet 
nazzjonali li, meta jkunu applikati fil-prattika, jirriżultaw f’tassazzjoni doppja, li hija 
inkompatibbli mal-prinċipju tas-suq intern (l-Artikolu 14 KE). L-obbligu li jastjenu minn kull 
miżura li tista’ tipperikola l-ksib ta’ l-oġġettivi tat-Trattat tal-KE (l-Artikolu 10 KE) jimplika 
l-għarfien tad-deċiżjonijiet amministrattivi ta’ Stati Membri oħra. Barra minn hekk it-
tassazzjoni doppja toħloq restrizzjoni fuq il-libertà tal-moviment tal-kapital (l-Artikolu 56 
KE) għax individwu jkun skoraġġut milli jqiegħed it-titoli tiegħu fi Stat Membru ieħor jekk 
jistenna li dan se jirriżulta fit-tassazzjoni doppja ta’ l-assi tiegħu. Il-prinċipju tal-moviment 
ħieles tas-servizzi (l-Artikolu 49 KE) rigward l-assikurazzjoni wkoll qed ikun ikkontestat. 
Skond is-sitwazzjonijiet li jirriżultaw mill-prattika anki l-moviment ħieles tal-persuni (l-
Artikoli 18, 39 u 43 tat-Trattat ta’ l-KE) jista’ jkun affettwat.

Ksur tal-jedd għall-proprjetà 

Referenza għall-jedd għall-proprjetà ggarantit fl-ewwel protokol tal-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem tinstab fl-Artikolu 6 tat-Trattat ta’ l-UE u l-Artikolu
17 taċ-‘Charter’ ta’ l-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali. Jidher li dan il-jedd qed jinkiser 
b’mod ċar fejn il-livell tat-taxxa fuq il-wirt jammonta għal 82%. Jista’ jkun wkoll ikkontestat 
kemm ir-rata Franċiża ta’ 55% fil-każ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, hija kompatibbli ma’ dan 
il-jedd fundamentali. 

Soluzzjonijiet possibbli

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li ż-żewġ Stati huma t-tnejn flimkien responsabbli li jaslu għal 
arranġament rigward it-tassazzjoni li tirrispetta l-jeddijiet ta’ dak li ressaq il-petizzjoni. Huwa 
veru li, kieku ma tħallsitx taxxa fi Franza, dan kien imur kontra l-prinċipji magħrufin sew taħt 
il-liġi internazzjonali dwar it-taxxa u minquxa fil-konvenzjoni mudell ta’ l-OKEŻ, il-livell tat-
taxxa li għandha titħallas fil-Ġermanja ma kinitx titnaqqas għal żero. Il-Kummissjoni tagħraf 
li dan m’huwiex sodisfaċenti fejn jidħol il-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż. Madankollu, 
soluzzjoni m’għandhiex tinstab bi spejjeż għaċ-ċittadin individwali billi jintalab il-ħlas 
kumulattiv ta’ taxxa fuq il-wirt miż-żewġ naħat, imma trid tinstab permezz ta’ ftehima bejn 
iż-żewġ Stati involuti.

Biex jinstab arranġament xieraq, iż-żewġ Stati għandhom iżommu f’moħħhom dan li ġej:
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Rigward l-allokazzjoni tat-taxxa fuq il-wirt, il-konvenzjoni mudell ta’ l-OKEŻ dwar l-assi, il-
wirt u r-rigali (1982), fiha għadd ta’ regoli aċċettati b’mod ġenerali li tiddikjara li:

• l-Istat tar-residenza ta’ min miet huwa intitolat li jimponi taxxa globali; 

• l-Istat tar-residenza jrid iqis it-taxxa li għandha titħallas fi Stat ieħor fejn min miet ma 
kienx residenti; 

• rigward il-proprjetà immobbli l-Istat fejn tinsab huwa primarjament intitolat li jintaxxaha; 

• rigward il-prorjetà mobbli huwa normalment l-Istat tar-residenza waħdu li għandu l-
jeddijiet.

Rigward il-livell tat-taxxa, il-Kummissjoni hija tal-fehma li, fin-nuqqas ta’ proprjetà 
immobbli, il-jedd tat-tassazzjoni tal-pajjiż tar-residenza għandu jkun il-fattur determinanti 
biex ir-rata tat-taxxa statutorja tiegħu tipprovdi l-aktar linja ta’ gwida adattata. Fil-każ ta’ dak 
li ressaq il-petizzjoni, rata ta’ taxxa ta’ 27% għandha titqies bħala adattata. Dan iqis il-fatt li, 
kieku z-zija ta’ dak li ressaq il-petizzjoni sempliċiment ittrasferiet il-kontijiet bankarji tagħha 
meta marret toqgħod il-Ġermanja, hija kienet twaqqa’ b’mod definit kull jedd għat-tassazzjoni 
ta’ Franza għax kienet tmur kontra l-prinċipju minqux fil-konvenzjoni mudell.

It-taxxa li għandha titħallas wara l-applikazzjoni ta’ rata adattata għandha tinqasam bejn iż-
żewġ Stati ikkonċernati.

Fid-dawl ta’ dak t’hawn fuq, il-Kummissjoni kitbet liż-żewġ Stati Membri u talbithom biex 
isibu soluzzjoni xierqa bi ftehim bejniethom.

Kwistjoni rrelatata: it-twettiq tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża

Il-Kummissjoni ma tistax tifhem għaliex l-awtoritajiet Ġermaniżi ma ħallewx li għallinqas 
jitnaqqsu t-taxxi fuq il-wirt Franċiżi mill-ammont bażiku taxxabbli tal-wirt, peress li din hija 
fil-prinċipju ħtieġa legali.

Huwa ċar, li jekk is-sehem tal-wirt fi Franza ttrasferit lil dak li ressaq il-petizzjoni huwa 
ammont nett, b’mod loġiku t-taxxa tista’ tkun imposta biss fuq l-ammonti rispettivi li 
attwalment irċieva. It-tassazzjoni fuq l-ammonti grossi tista’ tiġi kkunsidrata biss jekk it-taxxi 
mħallsa barra l-pajjiż ikunu jistgħu jitnaqqsu. 

Peress li, fil-każ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, il-liġi qed tkun interpretata b’mod li huwa 
kontra r-regoli u l-prattiki aċċettati kollha tal-liġi internazzjonali dwar it-taxxa, m’huwiex 
probabbli li l-uffiċċju tat-taxxi wettaq b’mod korrett il-leġiżlazzjoni Ġermaniża applikabbli; 
ikun x’ikun il-każ, interpretazzjoni bħal din se tikser il-prinċipju ġenerali tal-proporzjonalità 
tal-liġi (ġustizzja fiskali) imnaqqxa fil-liġi tal-Komunità.

Jekk id-deċiżjoni ta’ l-Uffiċċju tat-Taxxa ikkostitwiet interpretazzjoni korretta tal-liġi, il-
Kummissjoni se tuża kull mezz għad-dispożizzjoni tagħha biex tassigura l-qbil mal-liġi tal-
Komunità.

D. Il-Konklużjoni
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It-tassazzjoni doppja fuq il-wirt u, f’dan il-każ, il-kalkulazzjoni tat-taxxa Ġermaniża fuq il-
wirt mill-awtoritajiet Ġermaniżi, ma jidhirx li hija kompatibbli mal-liġi tal-Komunità. Il-
Kummissjoni se tieħu miżuri biex tirrimedja l-kwistjoni.

E. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni

Tgħarraf lil dak li ressaq il-petizzjoni bil-ġudizzju tal-Kummissjoni u tirrakkomanda li huwa 
jistenna r-riżultat tar-rappreżentazzjonijiet tal-Kummissjoni ma’ l-awtoritajiet Franċiżi u 
Ġermaniżi u, sadanittant, fl-interess tiegħu stess iwaqqaf il-ħlas tat-taxxa Ġermaniża sakemm 
ikun hemm il-possibiltà ta’ aġġustament wara li tkun iċċarata s-sitwazzjoni rigward il-
kompatibilità tal-liġi Ġermaniża mal-liġi tal-Komunità.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

A. Il-Fatti

Il-Kummissjoni diġà wieġbet għall-petizzjoni bil-Komunikazzjoni tas-16.06.2003. Hija waslet 
għall-konklużjoni li jista’ jkun hemm ksur tal-liġi tal-Komunità. 

Minn dak in-nhar il-Kummissjoni ppruvat issib tarf  tal-problema ta’ dak li ressaq il-petizzjoni 
billi indirizzat lill-awtoritajiet Franċiżi u Ġermaniżi (ittra fil-11.06.2003 u nota ta’ tfakkira fil-
21.01.2005). Skond l-inizjattiva tal-Kummissjoni, il-Ġermanja u Franza

1. fetħu mill-ġdid in-negozjati dwar il-Ftehima dwar it-Tassazzjoni Doppja fuq it-taxxi 
tal-wirt (FTDW) u 

2. ippruvaw isibu soluzzjoni għall-każ ta’ dak li ressaq il-petizzjoni fi proċedura ta’ 
ftehim bejn il-partijiet.

Bħala riżultat, il-Ġermanja u Franza inizjalaw il-FTDW fis-06.01.2005 u maħsub li għandu 
jkun iffirmat din is-sena.

Rigward il-każ individwali ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, ma setgħet tinstab l-ebda soluzzjoni 
fil-proċedura ta’ ftehim bejn il-partijiet. Madankollu, il-Ministru Federali tal-Finanzi 
Ġermaniż staqsa lill-Ministeru tal-Finanzi fl-Istat ta’ Baden-Württemberg – li huwa 
responsabbli għat-taxxa fuq il-wirt f’dan il-każ – biex jirrinunzja parti mit-taxxa Ġermaniża 
fuq il-wirt.

B. Apprezzament mill-Kummissjoni

Peress li l-Ġermanja u Franza waslu biex jikkonkludu Ftehima dwar it-Tassazzjoni Doppja 
dwar it-taxxi fuq il-wirt, it-tassazzjoni doppja fuq wirt miż-żewġ naħat tal-fruntiera, bħall-każ 
ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, se tkun eskluża fil-ġejjieni.

Peress li l-Ġermanja se tnaqqas parti mit-taxxa Ġermaniża fuq il-wirt, it-tassazzjoni doppja li 
ġarrab dak li ressaq il-petizzjoni se tkun imtaffija, għalkemm mhux se titneħħa għal kollox.

Ċ. Il-Konklużjoni
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Peress li t-tassazzjoni doppja se tispiċċa wara l-iffirmar u d-dħul fis-seħħ tal-Ftehima
Ġermaniża - Franċiża dwar it-Tassazzjoni Doppja fuq it-taxxi fuq il-wirt u t-tassazzjoni 
doppja ta’ dak li ressaq il-petizzjoni se tittaffa imma ma titneħħiex għal kollox bir-rinunzja ta’ 
l-awtoritajiet Ġermaniżi, il-Kummissjoni mhux se ssegwi aktar dan il-każ.
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