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Suġġett: Petizzjoni 1799/2012, imressqa minn James Bainbridge, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar it-taxxa fuq il-Proprjetà

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, Brittaniku li jgħix fil-Gran Brittanja, iħoss diskriminazzjoni mill-awtoritajiet 
Irlandiżi fejn huma (hu u martu) għandhom dar ta’ vaganza, peress li dawn qed jintalbu 
jħallsu “ħlas fuq id-dar” għad-dar ta’ vaganza tagħhom fl-Irlanda. Huma jinsistu li r-residenza 
primarja tagħhom hija fil-Gran Brittanja u li d-dar tagħhom fl-Irlanda hija biss it-tieni dar 
tagħhom. Huma diġà qed iħallsu taxxa differenti fuq proprjetà annwali għall-istess proprjetà –
il-“Ħlas mhux prinċipali għar-Residenzi Privati” jew l-NPPR. Huma jaraw dan bħala 
kwistjoni ta’ tassazzjoni doppja u jitolbu lill-PE biex jinvestiga din il-kwistjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Fl-istadju attwali tal-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni hemm leġiżlazzjoni limitata fil-qasam tat-
tassazzjoni diretta. Fin-nuqqas tal-armonizzazzjoni, it-tassazzjoni taqa’ essenzjalment fi ħdan 
il-kompetenza tal-Istati Membri. Fl-eżerċizzju ta’ din il-kompetenza, madankollu, l-Istati 
Membri għandhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont it-TFUE. L-Istati Membri ma 
għandhomx permess li jiddiskriminaw abbażi taċ-ċittadinanza jew li joħolqu jew iżommu 
diskriminazzjoni kontra ċittadini ta’ Stati Membri oħra li jeżerċitaw il-libertajiet tagħhom 
skont it-TFUE. Lanqas ma jistgħu japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq dawn il-
libertajiet.
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Fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija parlamentari E-011451/2012, il-Kummissjoni diġà 
indirizzat il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni allegata bil-Ħlas fuq id-Dar u Ħlas mhux 
prinċipali għar-Residenzi Privati (l-NPPR).

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-leġiżlazzjoni Irlandiża rigward il-Ħlas fuq id-Dar u l-Ħlas 
għall-NPPR mhix qed tikser il-liġi tal-UE għar-raġunijiet li ġejjin.

Il-Ħlas fuq id-dar huwa applikat għas-sidien kollha tal-proprjetà residenzjali, irrispettivament 
miċ-ċittadinanza jew l-istatus ta’ residenza tagħhom. Dan huwa wkoll validu għall-Ħlas għall-
NPPR li huwa impost ukoll fir-rigward tal-proprjetà residenzjali li mhix ir-residenza primarja 
tas-sid. Għaldaqstant, il-Ħlas għall-NPPR huwa impost fuq kwalunkwe sid tat-tieni proprjetà 
residenzjali, kemm residenti u mhux residenti fl-Irlanda.

Meta wieħed iqis li r-residenti u mhux residenti li għandhom it-tieni proprjetà residenzjali fl-
Irlanda huma soġġetti b’mod ugwali għaż-żewġ ħlasijiet ma hemm ebda trattament 
diskriminatorju fir-rigward ta’ dawk li mhumiex residenti li għandhom residenza primarja fi 
Stat Membru wieħed u residenza sekondarja fl-Irlanda.

Finalment, il-Kummissjoni tinnota li l-Ħlas fuq id-Dar ma għadux aktar fis-seħħ. Huwa ġie 
sostitwit mit-Taxxa Lokali fuq il-Proprjetà fl-1 ta’ Lulju 2013.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni mhix se tibda 
proċedura ta’ ksur kontra l-Irlanda fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant.


