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Suġġett: Petizzjoni 0600/2013, imressqa minn Horst Izykowski, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar pensjonanti Ġermaniżi li jgħixu barra mill-pajjiż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li pensjonanti Ġermaniżi li jgħixu barra mill-pajjiż isofru minn 
diskriminazzjoni bħala riżultat ta’ liġijiet Ġermaniżi dwar it-taxxa fuq id-dħul, minħabba li 
mhumiex eliġibbli għall-arranġamenti ta’ “qsim” applikabbli għal pensjonanti residenti fil-
Ġermanja u għaldaqstant jiġu soġġetti għal taxxa iktar għolja. Il-petizzjonant jitlob għat-
tmiem ta’ din il-forma ta’ diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea u qiegħed ifittex l-għajnuna 
tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Mill-bidu, jeħtieġ li jissemma li l-petizzjoni oriġinali ta’ Marzu 2013 kienet qasira ħafna 
(5 linji), u ddikjarat li pensjonanti mhux residenti se jiġu ttrattati b’mod anqas favorevoli 
minħabba li ma setgħux japplikaw it-tariffa ta’ “qsim” bl-istess mod bħall-pensjonanti li huma 
residenti fil-Ġermanja.

Għal valutazzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni tal-petizzjonant fir-rigward tal-applikazzjoni tat-
tariffa ta’ qsim applikabbli għall-konjuġi, tkun meħtieġa ftit aktar informazzjoni dwar is-
sitwazzjoni tal-mara tiegħu. La l-petizzjoni, u lanqas l-informazzjoni provduta 
f’Diċembru 2013, dwar l-azzjoni quddiem il-Qorti Inferjuri tat-Taxxa ta’ Mecklenburg-
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Vorpommern ma jagħtu kwalunkwe kjarifika dwar is-sitwazzjoni tal-mara tiegħu, pereżempju 
r-residenza tagħha, l-ammont totali tad-dħul tagħha, is-sorsi ta’ dan id-dħul eċċ.

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni ma tistax twettaq kwalunkwe valutazzjoni ulterjuri 
fir-rigward tal-petizzjoni. 

Madankollu, minkejja l-informazzjoni limitata, huwa probabbli li l-petizzjonant irid jindirizza 
t-tassazzjoni tal-pensjonijiet għal persuni mhux residenti li kienet ġiet introdotta għas-snin 
fiskali mill-2005 ’il quddiem. Abbażi tas-sejbiet tal-Qorti Federali tal-Awdituri fir-rapport 
tagħha tal-2009, l-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi organizzaw mill-ġdid l-infurzar tat-
tassazzjoni ta’ tali pensjonanti mhux residenti bl-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Neu-Brandenburg 
ikun minn ta’ quddiem.1 Sussegwentement, pensjonanti mhux residenti li jirċievu pensjoni 
mill-Ġermanja u li jgħixu f’pajjiż, li l-Konvenzjoni tat-Tassazzjoni Doppja rispettiva tagħhom 
mal-Ġermanja tattribwixxi dritt ta’ tassazzjoni għal pensjonijiet għall-Ġermanja bħala l-Istat 
sors, kienu meħtieġa jissottomettu dikjarazzjonijiet tat-taxxa fuq id-dħul mill-2005 ’il 
quddiem. Jekk din hija l-kwistjoni sottostanti, imbagħad il-petizzjoni ma tirrappreżentax każ 
iżolat, iżda tikkonċerna numru sinifikanti ta’ pensjonanti, li huma f’sitwazzjoni komparabbli, 
jiġifieri qed jgħixu f’pajjiż ieħor għajr il-Ġermanja iżda jirċievu pensjoni minn sorsi 
Ġermaniżi. Dan jidher minn 5 petizzjonijiet li ġew sottomessi preċedentement dwar 
kwistjonijiet identiċi jew komparabbli (Petizzjonijiet Nru 6/2011, 1504/2012, 1385/2012, 
1307/2012 u 313/2012), minn mistoqsijiet Parlamentari bil-miktub (E-013154/2013, E-
007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-008317/2011) u numru 
importanti ta’ lmenti li ġew sottomessi lill-Kummissjoni Ewropea. Bħala riżultat, is-servizzi 
tal-Kummissjoni huma diġà konxji ta’ dawn il-kwistjonijiet.

Minħabba dak imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni se tirreferi lill-petizzjonat għar-risposti 
tagħha għall-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq jew il-mistoqsijiet Parlamentari.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, sakemm is-servizzi tal-Kummissjoni 
ma jirċevux aktar informazzjoni li tindika li s-suġġett tal-petizzjoni huwa differenti mill-
petizzjonijiet imsemmija hawn fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni ma jaraw l-ebda raġunijiet 
sabiex dan il-każ ikompli jiġi segwit.

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-
jahresberichte/2009/teil-ii-einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-
bemerkungen-nr-41-gesetzliche-altersrenten-von-jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-
der-inlaendischen-besteuerung


