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Suġġett: Petizzjoni 1619/2012, imressqa minn Evelien Leloux, ta’ ċittadinanza 
Olandiża, dwar il-problemi tagħha mal-awtoritajiet fiskali Polakki u 
Olandiżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrapporta dwar il-problemi tagħha mal-awtoritajiet fiskali Polakki u 
Olandiżi. Hija ċittadina Olandiża iżda, mill-2004, qed tgħix fil-Polonja ma’ binha. Il-
petizzjonanta rċeviet il-pensjoni ta’ diżabilità Olandiża. Fil-Polonja, din il-pensjoni hija 
taxxata. Skont informazzjoni mill-Olanda, il-pensjoni m’għandhiex tiġi taxxata fil-Polonja. 
Madankollu, l-awtoritajiet fiskali Olandiżi reċentement ikkontradixxew din l-informazzjoni. 
Il-petizzjonanta tgħid li hi rċeviet sitt risposti differenti fir-rigward ta’ din il-kwistjoni, u ma 
tafx x’inhu jiġri. Ir-risposti lanqas ma jindikaw liema Artikoli tal-liġi huma bbażati fuqhom. 
Barra minn hekk, skont il-petizzjonanta, ċerti dokumenti mill-awtoritajiet fiskali Olandiżi 
mhumiex aċċettati mill-awtoritajiet fiskali Polakki, u dawn tal-aħħar ma jipprovdu l-ebda 
informazzjoni dwar, pereżempju, tnaqqis speċifiku tat-taxxi għall-persuni b’diżabilità. Il-
petizzjonanta tispjega li, bħala persuna b’diżabilità mhux Polakka, mhijiex trattata bl-istess 
mod bħall-persuni b’diżabilità Polakki. Hija ġiet mhedda b’sekwestru mill-marixxall tal-qorti, 
iżda dan qed jiġi pospost għalissa. Il-petizzjonanta ma tiflaħx għall-ispejjeż ta’ konsulenza 
legali. Hija ressqet il-problemi tagħha lill-Kummissjoni Ewropea u lil SOLVIT, iżda ma 
setgħux jgħinuha. Il-petizzjonanta qiegħda titlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-ewwel nett, il-petizzjonanta tirrapporta l-problemi rigward l-applikazzjoni għal self għall-
istudju għal binha, li jistudja fl-Università Agrikola ta’ Krakovja. Peress li binha ma kienx 
residenti għal 3 minn 6 snin qabel ma beda l-istudji tiegħu fil-Pajjiżi l-Baxxi, binha ma jistax 
japplika għal għotjiet għall-istudju. Deher ukoll li ma kienx possibbli li jitlob self.

L-għotjiet għall-istudju huma vantaġġi soċjali fis-sens tal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema. Kemm il-ħaddiema migranti fl-UE kif 
ukoll il-membri tal-familja tagħhom għandhom id-dritt li jingħataw vantaġġi soċjali mingħajr 
l-ebda diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità. Hija ġurisprudenza stabbilita sew tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-UE li klawżola ta’ residenza titqies bħala diskriminazzjoni indiretta abbażi 
ta’ nazzjonalità, peress li tista’ tintlaħaq iktar faċilment mill-ħaddiema nazzjonali milli mill-
ħaddiema migranti1. Madankollu, l-applikazzjoni għal għotjiet għall-istudju teħtieġ rabta ta’ 
integrazzjoni mas-soċjetà tal-Istat Membru ospitanti. Peress li l-petizzjonanta ma taħdimx fil-
Pajjiżi l-Baxxi, u lanqas binha ma jistudja hemmhekk, ma jidher li hemm l-ebda rabta ta’ 
integrazzjoni li abbażi tagħha l-Pajjiżi l-Baxxi għandhom jipprovdu l-għotjiet ta’ studju, jew 
self issussidjat. Is-servizzi tal-Kummissjoni jagħtu parir lill-petizzjonanta biex tesplora l-
possibbiltajiet li titlob għotja jew self fil-Polonja.

Meta l-petizzjonanta tiddikjara li l-benefiċċju tal-invalidità tagħha ma jitħallasx fuq il-bażi 
korretta, ma speċifikatx dan fil-petizzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tivvaluta jekk 
hemmx ksur tal-liġi tal-UE.

F’dak li jirrigwarda l-problemi tat-taxxa tal-petizzjonanta, il-Kummissjoni tinnota li fl-istadju 
attwali tal-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni hemm leġiżlazzjoni limitata fil-qasam tat-tassazzjoni 
diretta. Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni tal-UE, it-tassazzjoni essenzjalment taqa’ fil-kompetenza 
tal-Istati Membri. Madankollu, meta jeżerċitaw din il-kompetenza, l-Istati Membri għandhom 
jirrispettaw l-obbligi tagħhom taħt it-Trattat tal-UE. L-Istati Membri ma jistgħux 
jiddiskriminaw abbażi ta’ nazzjonalità, jew tabilħaqq, jirrestrinġu bi kwalunkwe mod ieħor il-
libertajiet tagħhom skont it-Trattat tal-UE mingħajr ġustifikazzjoni xierqa.

Fir-rigward tat-tassazzjoni tal-ħlasijiet transkonfinali tal-pensjonijiet, l-allokazzjoni tad-
drittijiet tat-tassazzjoni rispettivi u l-evitar tat-tassazzjoni doppja mhumiex regolati minn 
regoli tal-UE. Din il-kwistjoni hija ttrattata mill-Istati Membri fil-liġi nazzjonali tagħhom. 
Hija prattika komuni internazzjonali għaż-żewġ Stati kkonċernati – l-Istat ta’ residenza u l-
Istat ta’ oriġini – li jaqsmu d-drittijiet ta’ tassazzjoni tagħhom skont konvenzjoni bilaterali 
għall-prevenzjoni ta’ tassazzjoni doppja. Il-każ tal-petizzjonant jaqa’ fl-ambitu tal-
applikazzjoni tal-Konvenzjoni tat-13 ta’ Frar 2002 konkluża mill-Polonja u r-Renju tal-Pajjiżi 
l-Baxxi2. 

                                               
1 Ara, fost l-oħrajn, il-Kawża C-542/09 (Il-Kummissjoni Ewropea vs ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi), [2012] għad 
trid tiġi rrappurtata.
2 It-testi bil-Pollakk u bl-Ingliż jinsabu fuq il-link li ġej: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf u t-test Olandiż jista’ jinstab 
hawnhekk:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
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Peress li mhuwiex ċar kif il-pensjoni tal-petizzjonanta għandha tkun kwalifikata taħt din il-
Konvenzjoni, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonanta titlob jew lill-awtoritajiet 
fiskali Olandiżi jew lil dawk Pollakki biex jiftħu l-proċedura ta’ ftehim reċiproku tal-
Artikolu 26 tal-Konvenzjoni tat-taxxa Olandiża-Pollakka. L-Artikolu 26 §1 ta’ dan it-trattat 
jipprovdi li:

“Meta persuna tqis li l-azzjonijiet ta’ Stat Kontraenti wieħed jew tat-tnejn li huma 
jirriżultawlha jew jistgħu jirriżultawlha f’tassazzjoni li ma tkunx skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
din il-Konvenzjoni, hija tista’, irrispettivament mir-rimedji pprovduti mil-liġi domestika ta’ 
dawk l-Istati, tippreżenta l-każ tagħha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Kontraenti li tkun 
residenti fih, jew jekk il-każ tagħha jkun jaqa’ taħt il-paragrafu 1 tal-Artikolu 25, lil dik tal-
Istat Kontraenti li tkun ċittadina tiegħu. Il-każ għandu jiġi ppreżentat fi żmien tliet snin mill-
ewwel notifika tal-azzjoni li tirriżulta f’tassazzjoni li ma tkunx skont id-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni.”

Dan għandu jipprovdi soluzzjoni għal tal-inqas l-aħħar tliet snin.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-
petizzjonanta titlob lill-awtoritajiet fiskali Olandiżi jew dawk Pollakki biex jiftħu l-proċedura 
ta’ ftehim reċiproku tal-Artikolu 26 tat-trattat tat-taxxa Olandiż-Pollakk.

                                                                                                                                                  
tekst_niderlandzki.pdf.


