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Suġġett: Petizzjoni 0607/2013, imressqa minn J. G., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
it-tassazzjoni doppja ta’ pensjonanti Ġermaniżi li jgħixu fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż li jgħix fi Franza u li jirċievi pensjoni Ġermaniża, jindika li 
fl-2011 irċieva talba mill-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi għall-ħlas ta’ arrettrati mill-2005. Il-
petizzjonant ma kienx konxju li kellu jħallas it-taxxa fil-Ġermanja kif ukoll fi Franza u 
joġġezzjona għall-fatt li issa jeħtieġ li jħallas tassazzjoni doppja, u jindika li mhuwiex qiegħed 
jirċievi rimborż mill-awtoritajiet fiskali Franċiżi kif meħtieġ skont it-Trattat tal-1959 dwar it-
Tassazzjoni Doppja bejn Franza u l-Ġermanja. Huwa jixtieq ikun jaf jekk dan it-trattat għadux 
validu, jekk jistax, mill-aktar fis-possibbli, jiġi rrevokat minn leġiżlazzjoni supplimentari, 
jekk it-tassazzjoni doppja fl-Ewropa hijiex projbita, jekk huwiex ġust li pensjonant jintalab 
iħallas taxxi f’żewġ pajjiżi, jekk huwiex legali li l-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi jitolbu ħlas 
ta’ arrettrati mill-2005, billi infurmawh bis-sitwazzjoni biss fl-2011, jekk fil-futur jiġix mitlub 
jimla żewġ dikjarazzjonijiet tat-taxxa fis-sena, u jekk huwiex stabbilit mil-liġi li l-awtoritajiet 
Franċiżi jistgħu jagħmlu rimborż wara l-ħlas tat-taxxi dovut fil-Ġermanja. Il-petizzjonant 
qiegħed jitlob ukoll informazzjoni dwar għajnuna legali, minħabba li jixtieq jieħu l-kwistjoni 
fl-ogħla livell, b’mod partikolari ladarba l-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi qegħdin jakkużawh 
b’nuqqas ta’ ħlas. Huwa jindika li qatt ma ġie infurmat bi kwalunkwe bidla fl-leġiżlazzjoni u 
li huwa ilu jħallas b’mod regolari t-taxxi tiegħu fi Franza mill-1972. Huwa jsostni li dan 
jikkostitwixxi diskriminazzjoni fir-rigward tal-pensjonanti. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż li kien ilu jgħix fi Franza mill-1972, iżda kien qed 
jaħdem fil-Ġermanja bħala ħaddiem tal-fruntiera skont it-tifsira tal-Konvenzjoni tat-
Tassazzjoni Doppja konkluża bejn Franza u l-Ġermanja. Sa mill-1972 kien intaxxat fi Franza 
fuq id-dħul tiegħu mill-attività tal-impjieg fil-Ġermanja. Huwa ilu mill-1997 pensjonant li 
jirċievi pensjoni mis-sigurtà soċjali Ġermaniża li dejjem iddikkjara bħala dħul taxxabbli fi 
Franza. 

F’Ottubru tal-2011, il-petizzjonant ġie mitlub mill-Uffiċċju tat-Taxxa ta’ Neubrandenburg 
biex jiddikkjara d-dħul tiegħu għas-snin mill-2005 ’il quddiem. Konsulent tat-taxxa Ġermaniż 
ipprepara d-dokumenti għas-snin 2005 – 2010 u f’Jannar 2013 ġie mitlub biex iħallas f’qasir 
żmien l-ammont ta’ EUR 17 350, li EUR 2600 minnhom kienu spejjeż tal-imgħax għall-ħlas 
tard.  

Fl-istess ħin, il-petizzjonant talab rimborż mill-awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi bl-għajnuna ta’ 
konsulent tat-taxxa Franċiż. Filfatt, kieku huwa ma setax jikkredita t-taxxa Ġermaniża fuq id-
dħul tal-pensjoni Ġermaniża fuq it-taxxa tad-dħul Franċiża, il-petizzjonant ikun soġġett għal 
tassazzjoni doppja mhux ikkumpensata. 

Il-petizzjonant jgħid li minħabba l-introduzzjoni tat-tassazzjoni Ġermaniża tal-pensjoni 
tiegħu, huwa soġġett għal tassazzjoni doppja mhux ikkumpensata minkejja l-Konvenzjoni 
dwar it-Taxxa Doppja Ġermaniża-Franċiża u barra minn hekk iġarrab spejjeż ta’ konformità 
għoljin minħabba li talab l-assistenza ta’ konsulent tat-taxxa Ġermaniż u ieħor Franċiż. 

Il-petizzjonant bagħat 8 mistoqsijiet pjuttost preċiżi u tekniċi sabiex jikkjarifika s-sitwazzjoni 
tiegħu.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Il-petizzjoni ma tirrappreżentax każ iżolat, iżda tikkonċerna numru sinifikanti ta’ pensjonanti 
li jinsabu f’sitwazzjoni kumparabbli li kollha rċevew pensjoni pubblika mill-Ġermanja imma 
jgħixu f’pajjiż ieħor. Dan jidher mill-5 petizzjonijiet li qabel kienu ġew ippreżentati fuq 
kwistjonijiet identiċi jew komparabbli (petizzjoni Nru 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 
313/2012 u 6/2011), minn mistoqsijiet miktubin mill-Membri tal-Parlament Ewropew (E-
013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011, E-
008317/2011) u numru importanti ta’ lmenti li kienu mibgħuta lill-Kummissjoni Ewropea. 
Bħala riżultat, is-servizzi tal-Kummissjoni huma diġà konxji mill-kwistjonijiet tal-petizzjoni. 
Is-sejbiet tal-Qorti Federali Ġermaniża tal-Awdituri fir-rapport annwali tagħha tal-2009 dwar 
nuqqas ta’ infurzar tat-tassazzjoni tal-pensjonanti mhux residenti kellhom influwenza kbira.1

Filfatt, l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni jistgħu jirreferu kompletament għat-tweġiba 
mogħtija fil-Petizzjoni 1504/2012, għax il-konklużjoni hija identika fiż-żewġ każijiet. 
Madankollu, is-servizzi tal-Kummissjoni jemmnu li huwa meħtieġ li jenfasizzaw id-
differenza li ġejja fil-fatti. Fil-Petizzjoni 1504/2012, il-petizzjonant ħadem fil-Ġermanja bħala 
                                               
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
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impjegat għal iktar minn 20 sena, jiġifieri kien trattat bħala resident għall-iskopijiet tat-taxxa 
u s-sigurtà soċjali. Il-petizzjonant imbagħad mar lura fi Franza, fejn kien jirċievi l-pensjonijiet 
minn sorsi Ġermaniżi bħala pensjonant residenti fi Franza.

Madankollu, f’din il-petizzjoni, il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniżi, kien jgħix sa mill-
1972 f’villaġġ fuq in-naħa Franċiża tal-fruntiera. Huwa kellu l-istatus partikolari ta’ ħaddiem 
tal-fruntiera, jiġifieri li għalkemm kien jaħdem fiż-żona tal-fruntiera fuq in-naħa Ġermaniża 
tal-fruntiera, kien soġġett biss għat-taxxa fuq id-dħul fil-pajjiż tar-residenza tiegħu, jiġifieri, 
Franza. Għal skopijiet tal-assigurazzjoni soċjali, kien qed jikkontribwixxi għall-iskema 
Ġermaniża tal-pensjoni pubblika.

Irrispettivament mill-istatus tiegħu bħala eksħaddiem transkonfinali, il-pagamenti tal-pensjoni 
minn sorsi Ġermaniżi, b’kuntrast mad-dħul preċedenti tiegħu mill-impjieg, huma taxxabbli 
fil-Ġermanja. Dan ippoġġih f’parità mas-sitwazzjoni fil-petizzjoni 1504/2012.

F’konklużjoni, l-osservazzjonijiet li saru fil-petizzjoni 1504/2012 dwar it-tassazzjoni tal-
pensjonijiet Ġermaniżi tal-pensjonanti li joqgħodu fi Franza japplikaw bis-sħiħ. 


