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Suġġett: Petizzjoni 1595/2008, imressqa minn M.H., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 

sussidju għal residenza għal użu personali fir-rigward tar-residenza tiegħu barra 
mill-pajjiż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż li jħallas it-taxxa fil-Ġermanja, juri li, fir-rigward tas-
sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Kawża C-152/05, huwa applika għal sussidju 
għal residenza għal użu personali minħabba r-residenza li għandu fi Spanja. L-applikazzjoni 
tiegħu ġiet irrifjutata minħabba li hu naqas milli jagħti biżżejjed provi dwar kemm kien ikun 
ta’ spiss il-Ġermanja fejn, barra dan, ma kienx responsabbli biżżejjed biex iħallas it-taxxa 
kollha. Barra minn hekk, ir-residenza għandha tkun għal użu personali biss u m’għandhiex 
tinkera bħala post ta’ villeġġatura. Il-petizzjonant iqis li dan jikser id-dritt tal-moviment ħieles 
tal-persuni fi ħdan l-Unjoni. Jistqarr li huwa impossibbli li juża r-residenza tiegħu ta' barra 
mill-pajjiż u jkun il-Ġermanja fl-istess ħin u jixtieq ikun jaf kif, f'dawn iċ-ċirkostanzi, jista’ 
jingħata s-sussidju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fid-19 ta' Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa impjegat Ġermaniż taċ-ċivil li joqgħod Spanja. Huwa jħallas it-taxxa fil-
Ġermanja fuq il-pensjoni tiegħu. Hu applika għal sussidju għal djar okkupati mis-sid 
mingħand l-awtoritajiet Ġermaniżi għall-propjetà tiegħu fi Spanja. Din l-applikazzjoni ma 
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ġietx aċċettata għar-raġuni li ma rnexxilux juri biżżejjed kemm ikun il-Ġermanja sikwit u 
għalhekk kien iħallas biss parti mit-taxxa dovuta.

Il-petizzjonant iqis li din hi kontravenzjoni tal-prinċipji stabbiliti mill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja fis-sentenza tagħha tas-17 ta' Jannar 2008 fil-Każ C-152/05. Hu jara kontradizzjoni 
fil-fatt li s-sussidju għal djar okkupati mis-sid jista' jingħata biss meta l-propjetà barra mill-
pajjiż tintuża mis-sid, filwaqt li fl-istess ħin waħda mill-kundizzjonijiet għall-obbligu ta' 
tassazjoni bla limitu hi li r-residenza abitwali trid tkun fil-Ġermanja.

L-opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-fehmiet tal-petizzjonant

Il-qagħda legali fil-Ġermanja

L-ewwel, għandu jkun enfasizzat li s-sussidju għal djar okkupati mis-sid fil-Ġermanja tneħħa 
fl-1 ta' Jannar 2006 (il-liġi li tabolixxi s-sussidju għal djar okkupati mis-sid tat-22 ta' 
Diċembru 2005, BGB1. I, 2005, p.3680). Mhux possibbli li tapplika għal sussidju fuq 
propjetà mibnija u/jew mixtrija wara din id-data. Is-sussidju għadu jingħata fuq propjetà 
mibnija u/jew mixtrija qabel din id-data sakemm il-perjodu ta' limitazzjoni għall-istima fiskali 
ma jkunx skada.

Skont il-liġi dwar is-sussidji għal djar okkupati mis-sid, sussidji bħal dawn jingħataw b'dawn 
il-kundizzjonijiet li ġejjin:
 L-applikant għandu jkun suġġett għal tassazzjoni bla limitu,
 Il-propjetà trid tintuża mis-sid innifsu u
 Il-propjetà trid tkun fil-Ġermanja 
 L-appartamenti ta’ villeġġatura huma esklużi minn dan is-sussidju.

Il-paragrafu 1(1) tal-liġi dwar it-taxxa fuq id-dħul (EStG) jgħid li persuni naturali li jkollhom 
id-domiċilju jew ir-residenza abitwali tagħhom fil-Ġermanja huma suġġetti għal tassazzjoni 
bla limitu fuq id-dħul.

Skont il-paragrafu 1(3) tal-EStG, persuni naturali li la jkollhom id-domiċilju u lanqas ir-
residenza abitwali tagħhom fil-Ġermanja jistgħu, b'talba tagħhom, jitqiesu wkoll bħala li 
jkunu suġġetti għal tassazzjoni bla limitu fuq id-dħul sakemm jirċievu d-dħul tagħhom mill-
Ġermanja fis-sens tal-paragrafu 49 tal-EStG. Din l-għażla tapplika biss jekk għall-inqas 90% 
tad-dħul tagħhom f'sena tal-kalendarju jkunu suġġetti għat-taxxa tad-dħul Ġermaniża jew jekk 
id-dħul tagħhom li ma jkunx suġġett għat-taxxa tad-dħul Ġermaniża ma jkunx aktar mil-
limitu minimu bażiku (li hu ta' EUR 7664 fl-2009).

Evalwazzjoni fid-dawl tal-leġiżlazzjoni Komunitarja

Fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni tat-taxxa tad-dħul fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, l-Istati 
Membri huma liberi li jorganizzaw is-sistemi nazzjonali tagħhom ta' tassazzjoni. Għalhekk l-
Istati Membri jridu jiddeċiedu jekk u b'liema kundizzjonijiet għandhom jagħtu inċentivi fuq 
it-taxxi għal min jixtri dar. Il-liġi Komunitarja ssir rilevanti biss jekk l-Istati Membri jadottaw 
dispożizzjonijiet fiskali li jiksru l-libertajiet fundamentali ggarantiti mil-liġi Komunitarja. Dan 
ikun il-każ, pereżempju, meta ċittadini ta' Stati Membri oħrajn ibatu minn diskriminazzjoni 
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għal raġunijiet ta' nazzjonalità jew meta tixxekkel il-libertà ta' moviment tagħhom.

F'dan il-każ, dan ifisser li, bi prinċipju, la r-rabta bejn is-sussidju u l-obbligu ta' tassazzjoni bla 
limiti u lanqas il-fatt li l-propjetà trid tkun okkupata mis-sid ma jagħtu lok għal xi oġġezzjoni 
fid-dawl tal-liġi Komunitarja.

Il-Kummissjoni oġġezzjonat għall-kundizzjoni addizzjonali li l-propjetà trid tkun fil-
Ġermanja, fid-dawl tal-liġi Komunitarja, u nediet proċedura ta' ksur (1999/4943). Hija qajmet 
dubji dwar il-kompatibilità mal-liġi Komunitarja (Artikoli 18, 39 u 43 KE) tar-rabta stabbilita 
bejn id-dritt għas-sussidju u r-rekwiżit li l-propjetà sussidjata trid tkun fil-Ġermanja. 
F'sitwazzjonijiet fejn persuni li jkunu suġġetti għal tassazzjoni bla limitu jkunu joqogħdu 
barra mill-pajjiż, dawn ma jkollhomx dritt għas-sussidju jekk ikunu jixtiequ jixtru propjetà 
barra mill-pajjiż. Il-Kummisjoni kienet tal-fehma li dan ixekkel il-libertà ta' moviment li 
jinsab inkorporat fit-Trattat KE u b'mod sistematiku iqiegħed lill-ħaddiema transkonfinali fi 
żvantaġġ.

Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea qablet ma' din il-fehma u ddeċidiet dan li ġej fis-sentenza 
tagħha tas-17 ta' Jannar 2008 fil-Każ C-152/08:

"Bl-esklużjoni mill-eliġibilità għas-sussidju fuq djar okkupati mis-sid li jingħata lil persuni 
suġġetti għal tassazzjoni bla limitu fuq id-dħul, permezz tal-ewwel sentenza tal-paragrafu 
2(1) tal-Liġi dwar is-sussidji għal djar okkupati mis-sid (Eigenheimzulagengesetz) fil-verżjoni 
ppubblikata fl-1997, kif emendata mil-liġi baġitarja sekondarja tal-2004 
(Haushaltsbegleitgesetz 2004) ta' djar fi Stat Membru ieħor, ir-Repubblika Federali tal-
Ġermanja naqset li tissodisfa l-obbligi tagħha skont l-Artikoli 18 KE, 39 KE u 43 KE".

Billi dan is-sussidju għal djar okkupati mis-sid kien diġà tneħħa meta s-sentenza ġiet 
ippubblikata, il-gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja ttraspona s-sentenza billi 
ppubblika digriet amministrattiv (ittra BMF tat-13 ta' Marzu 2008, IVC1 – EZ 
1000/08/10001). Dan id-digriet jgħid li, għal persuni intitolati skont il-paragrafu 1(2) u (3) tal-
EStG, is-sussidju jista' jingħata wkoll għall-bini jew ix-xiri ta' dar jew appartament li jkunu 
jinsabu fi Stat Membru ieħor tal-UE. Dawn il-prinċipji għandhom jiġu applikati fil-każijiet 
kollha li għadhom pendenti.

Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja għamel sew li 
ttraspona s-sentenza u rrimedja n-nuqqas osservat fil-proċedura ta' ksur. Għalhekk, il-
proċedura ta' ksur ingħalqet.

Il-Kummissjoni hi tal-fehma li, f'konformità mal-ittra BMF, l-applikant seta' japplika biex 
jitqies li jkun suġġett għal tassazzjoni bla limitu skont il-paragrafu 1(3) tal-EStG, għalkemm 
joqgħod Spanja. Madankollu, dan iseħħ bil-kundizzjoni li hu jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1(3) tal-EStG u li 90% tad-dħul globali tiegħu jiġi intaxxat fil-
Ġermanja, jew li mhux aktar minn EUR 7664 jiġu ntaxxati barra mill-pajjiż.

Il-Kummissjoni ma tistax tiżgura jekk dawn il-kundizzjonijiet jiġux issodisfati f'dan il-każ 
partikolari, jew jekk skadiex il-perjodu ta' limitazzjoni tat-talbiet tal-petizzjonant għal sussidju 
fuq djar okkupati mis-sid. Dan lanqas ma jidħol fil-kompetenza tal-Kummissjoni. B'riżultat 
tal-proċedura ta' ksur, madankollu, b'konformità mal-ittra BMF tat-13 ta' Marzu 2008, 
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impjegat Ġermaniż taċ-ċivil li joqgħod barra minn pajjiżu, li jħallas it-taxxa fuq il-pensjoni 
tiegħu fil-Ġermanja, fil-prinċipju għandu dritt għal sussidju fuq djar okkupati mis-sid għall-
propjetà tiegħu fi Stat Membru ieħor tal-UE, bil-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1(3) tal-
EStG.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-petizzjonant jiġi mgħarraf b'dan.


