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Suġġett: Petizzjoni 1504/2012, imressqa minn Chantal Maynard, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar it-tassazzjoni doppja tad-dritt għall-pensjoni Ġermaniża 
tagħha 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Franċiża li ħadmet fil-Ġermanja mill-1975 sal-1995 u li marret lura 
Franza fl-1998, tindika li ilha minn dak iż-żmien tirċievi d-drittijiet għall-pensjoni Franċiża u 
Ġermaniża ddikjarati lill-awtoritajiet fiskali Franċiżi. Madankollu, fl-2012 hija rċeviet talba 
mill-Ġermanja għal ħlas tat-taxxa. Hija tqis li huwa inġust li jkollha tħallas taxxa Ġermaniża 
fuq id-drittijiet għall-pensjoni li diġà huma intaxxati fi Franza.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-petizzjonanta tikkritika t-tassazzjoni tal-pensjoni introdotta fil-Ġermanja fl-2005, li tas-
tissuġġetta dħul mill-pensjoni minn sorsi Ġermaniżi mħallsa lill-kontribwenti li mhumiex 
residenti għat-taxxa Ġermaniża fuq id-dħul personali. Hija ssostni li l-individwi li jgħixu fi 
Stat Membru ieħor għajr il-Ġermanja u li ħadmu fil-Ġermanja matul il-karriera tagħhom u 
huma għalhekk intitolati għall-pagamenti tal-pensjoni mill-Ġermanja jiffaċċjaw żvantaġġi 
ewlenin li allegatament jikkostitwixxu ksur tal-liġi tal-UE. Fil-każ preżenti, il-petizzjonanta 
rrapurtat il-pensjonijiet tagħha Ġermaniżi u Franċiżi lill-awtoritajiet fiskali Franċiżi u dawn 
imbagħad ġew intaxxati skont ir-regoli eżistenti fi Franza. F’Lulju tal-2012, il-petizzjonanta 
rċeviet ittra mill-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi li talbet il-pagament ta EUR 7.194 b’mod 
retroattiv mill-2005 ’il quddiem. Peress li l-pensjonijiet Ġermaniżi diġà kienu ġew soġġetti 
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għat-tassazzjoni Franċiża, dawn il-pagamenti se jkunu soġġetti għal tassazzjoni doppja sħiħa 
mingħajr ħelsien minn taxxa doppja. Il-petizzjonanta temmen li dan it-trattament fiskali li 
jirriżulta f’tassazzjoni doppja mingħajr ħelsien u li din tiġi applikata b’mod retroattiv għall-
aħħar 8 snin huwa inġust ħafna.

L-ewwel nett, jeħtieġ li jiġi msemmi li l-petizzjoni ġiet mfassla b’mod pjuttost ġenerali. 
Normalment ma kienx ikun dejjem possibbli li jiġu identifikati b’mod ċar id-dispożizzjonijiet 
li għalihom qed tirreferi impliċitament il-petizzjonanta. Madankollu, il-petizzjoni ma 
tirrapreżentax każ iżolat, iżda tikkonċerna numru sinifikanti ta’ pensjonanti f’sitwazzjoni 
komparabbli ta’ pensjonanti, li joqogħdu barra mill-Ġermanja, imma jirċievu pensjoni 
pubblika Ġermaniża. Dan jidher mill-erba’ petizzjonijiet li kienu ġew sottomessi qabel dwar 
kwistjonijiet identiċi jew komparabbli (petizzjonijiet Nru 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 u 
6/2011), erba’ mistoqsijiet bil-miktub minn Membri tal-Parlament Ewropew (E-007723/2012; 
E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 u E-008317/2011)  u xi 20 ilment miċ-
ċittadini lill-Kummissjoni Ewropea. F’dan l-isfond, is-servizzi tal-Kummissjoni kienu diġà 
konxji tal-kwistjonijiet li dwarhom qed tilmenta l-petizzjonanta. 

Filwaqt li jitqies dan il-kumment preliminari, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni tista’ tiġi mqassra 
kif ġej: 

* Obbligazzjoni ta’ taxxa limitata fil-Ġermanja

Skont Sezzjoni 49(1)(7) tal-Att Ġermaniż dwar it-Taxxa fuq id-Dħul 
(Einkommensteuergesetz – EStG), l-individwi li mhumiex residenti li jirċievu pensjoni 
pubblika minn sorsi Ġermaniżi huma obbligati jissottomettu dikjarazzjoni tat-taxxa lill-
awtoritajiet fiskali Ġermaniżi li tikkonċerna d-dħul tal-pensjoni Ġermaniża tagħhom . Dan l-
obbligu ta’ persuni li mhumiex residenti li jiffajljaw dikjarazzjoni tat-taxxa fil-Ġermanja ġiet 
introdotta mill-Artikolu 1(23) tal-Att dwar id-Dħul tal-Età Avvanzata (Alterseinkünftegesetz) 
tal-5 ta’ Lulju 2004 (Kollezzjoni Federali tal-Ligijiet (BGB1. 2004), parti I, Nru 33, 
paġna 1427). Din il-Liġi daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2005 u b’hekk ġiet applikata mis-sena 
fiskali 2005 ’il quddiem 

Jidher li fl-2012 il-petizzjonanta ġiet mitluba mill-Uffiċju tat-Taxxa (Finanzamt) 
Neubrandenburg biex tissottometti dikjarazzjonijiet tat-taxxa fuq id-dħul mill-2005 li 
jikkonċernaw id-dħul mill-pensjoni li rċeviet fis-snin rispettivi (il-petizzjoni ma kinitx 
daqshekk ċara dwar dan il-punt). Il-petizzjonanta għalhekk trid terfa’ l-piż fiskali għas-snin 
inkwistjoni, ladarba nħarġet il-valutazzjoni tat-taxxa Ġermaniża fuq id-dħul personali. 

Fl-istadju attwali tal-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni hemm ftit armonizzazzjoni fil-qasam tat-
tassazzjoni diretta. Fin-nuqqas tal-armonizzazzjoni, tassazzjoni (li tinkludi konvenzjonijiet 
tat-tassazzjoni doppja) taqa’ essenzjalment taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Għalhekk, il-
Ġermanja hija libera li tistruttura l-liġi tagħha dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul (il-bażi u r-rati 
tat-taxxa) skont l-objettivi tal-politika tagħha. Għaldaqstant, id-deċiżjoni li tintaxxa d-dħul 
mill-pensjonijiet taqa’ taħt il-kompetenza tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża. 

Madankollu, fl-eżerċizzju ta’ din il-kompetenza, il-Ġermanja trid tirrispetta l-obbligi tagħha 
taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Il-Ġermanja ma tistax tiddiskrimina abbażi ta’ 
nazzjonalità jew toħloq jew iżżomm diskriminazzjoni kontra ċittadini ta’ Stati Membri oħra li 
jeżerċitaw il-libertajiet tagħhom taħt it-Trattat tal-UE. Peress li s-sistema ta’ tassazzjoni tal-
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pensjoni hija applikata kemm għar-residenti u kif ukoll għal nonresidenti, madankollu, 
m’hemm l-ebda diskriminazzjoni. 

Għalkemm il-proċedura meħuda mill-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi preżumibbilment tirriżulta 
f’pagamenti tat-taxxa addizzjonali lill-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi, il-liġi emendata fl-2004 
kienet tapplika biss għal snin futuri u għalhekk id-dispożizzjonijiet ma jkollhom l-ebda effett 
retroattiv. Għaldaqstant, il-petizzjonanta kellha żmien biżżejjed biex tiffamiljarizza ruħha 
mal-liġi l-ġdida. Il-prinċipju legali ta’ “ignorantia legis non excusat” japplika bis-sħiħ għal tali 
sitwazzjoni 

* Tassazzjoni doppja normalment meħlusa mit-Tassazzjoni Doppja Ġermaniża-Franċiża

Skont il-Konvenzjoni tat-Tassazzjoni Doppja konkluża bejn il-Ġermanja u Franza, « les 
traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite versés par 
un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou 
Land à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services 
administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier 
Etat » (Article 14 para (1) phrase (1) de la convention) 

Art. 14 para (2) Nr. (1) stipule que : « Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1 sont 
également applicables : 1. aux sommes versées au titre des assurances sociales légales… »

Skont dawn id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar it-Tassazzjoni Doppja, il-Ġermanja 
hija intitolata timponi taxxa fuq il-pagamenti tal-pensjoni, lil individwu li jkun qed jgħix fi 
Franza. Madankollu, Franza hija wkoll intitolata li tintaxxa dan id-dħul. Tassazzjoni doppja 
potenzjali ta’ tali pensjonijiet hija evitata skont l-Artikolu 20 paragrafu (2) lit. a) cc): 

« en ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon 
suivantes:

a) Les bénéfices et autres revenues positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y 
sont imposable conformément aux dispositions de la présente Convention sont également 
imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt allemand n’est 
pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à 
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont 
compris. Ce crédit d’impôt est égal :

…

cc) pour tous les autres revenues, au montant de l’impôt français correspondant à ces 
revenus. Cette disposition est notamment également applicable aux revenus visés aux articles 
…… et 14. »

Skont dawn id-dispożizzjonijiet, il-petizzjonanta se tkun intaxxata fuq id-dħul tagħha tal-
pensjoni Ġermaniża kemm fil-Ġermanja kif ukoll fi Franza. Madankollu, hi ma tkunx 
soġġetta għal tassazzjoni doppja, minħabba li t-taxxa Ġermaniża fuq id-dħul se tkun 
akkreditata kontra it-taxxa Franċiża fuq id-dħul. Bħala riżultat, l-ebda tassazzjoni doppja ma 
sseħħ. 

Fil-każ preżenti, il-petizzjonanta naqset milli tissottometti dikjarazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul 
fil-Ġermanja u għaldaqstant ma ġiet ivvalutata l-ebda taxxa Ġermaniża fuq id-dħul. 
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Madankollu, il-petizzjonanta tallega li hi ddikjarat kif xieraq id-dħul mill-pensjoni Ġermaniża 
lill-awtoritajiet fiskali Franċiżi li imbagħad ġie soġġett għat-tassazzjoni Franċiża. Peress li ma 
kien hemm ebda taxxa Ġermaniża fuq d-dħul għas-snin ta’ qabel li jmorru lura sal-2005, l-
ebda taxxa Ġermaniża fuq id-dħul ma tista’ tkun akkreditata kontra l-ħlas tat-taxxa Franċiża. 
Issa li l-awtoritajiet Ġermaniżi jiġbru lura t-taxxa Ġermaniża fuq id-dħul sal-2005, hemm 
riskju ta’ tassazzjoni doppja mingħajr helsien, minħabba li l-amministrazzjoni Franċiża mhux 
se tippermetti l-imputazzjoni b’mod retroattiv tat-taxxi Ġermaniżi fuq it-taxxa Franċiża għas-
snin rispettivi. Fil-fatt, skont l-informazzjoni mill-petizzjonanta, il-pagamenti tal-pensjoni 
Ġermaniża kienu soġġetti għal tassazzjoni doppja mhux meħlusa fil-Ġermanja u Franza għas-
snin 2005 u 2006. 

Madankollu, minħabba li l-effett tat-tassazzjoni doppja mhuwiex imputabbli għal ksur tal-liġi 
tal-UE (iżda huwa dovut għal dewmien fil-valutazzjoni tat-taxxi Ġermaniżi fuq id-dħul), 
m’hemm l-ebda marġini għas-servizzi tal-Kummissjoni għall-ftuħ ta’ proċedura kontra l-
Ġermanja (jew Franza).

Din, bir-raġun, se tkun tweġiba mhux sodisfaċenti għall-petizzjonanta u għal numru 
sostanzjali ta’ individwi f’sitwazzjonijiet simili. Mhux biss il-petizzjonanta trid tħallas b’mod 
retroattiv it-taxxa Ġermaniża fuq id-dħul sa mill-2005, iżda hi kellha wkoll spiża sostanzjali 
minħabba konsultazzjonijiet legali li hi kellha tikseb sabiex tivvaluta l-obbligi tagħha 
Ġermaniżi u Franċiżi rigward il-konformità fiskali u l-possibilitajiet għall-imputazzjoni tat-
taxxa Ġermaniża fuq id-dħul mhux imħallsa fuq it-taxxa fuq id-dħul Franċiża rispettiv. In-
numru importanti ta’ petizzjonijiet preċedenti, mistoqsijiet għall-tweġibiet bil-miktub ilmenti 
juri biċ-ċar li dan mhux każ iżolat, iżda ħafna aktar ċittadini jsibu ruħhom f’sitwazzjoni simili. 
Għandu wkoll jiġi nnotat li l-ilmenti mhumiex diretti kontra l-fatt li l-Ġermanja timponi taxxa 
fuq il-pensjonijiet. L-inkomprensjoni hija ikkawżata ħafna aktar mill-fatt li l-bidliet 
legiżlattivi mill-2005 ma ġewx ikkomunikati liċ-ċittadini li mhumiex residenti affettwati minn 
dawn il-bidliet u li imbagħad dawn il-bidliet ġew infurzati b’mod retroattiv għal perijodi  li 
jkopru ħames snin fiskali jew aktar.

Konklużjoni  

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet t’hawn fuq, mhux se jiġi propost li l-Kummissjoni tiftaħ 
proċedura ta’ ksur kontra l-Ġermanja fir-rigward tal-kwistjonijiet mqajma mill-petizzjonanta. 


