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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0623/2009, ippreżentata minn D.A. ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar it-tassazzjoni doppja fl-Olanda u fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, Ġermaniż li jgħix fl-Olanda, fejn huwa residenti għal skopijiet ta’ taxxa, li 
jikteb kotba bil-Ġermaniż għal pubblikatur Ġermaniż, jindika li l-awtoritajiet Ġermaniżi 
jitolbuh jimla l-formoli tat-taxxa. Peress li qed jintalab iħallas it-taxxa f’żewġ pajjiżi fuq l-
istess dħul, qed jiffaċċja diffikultajiet finanzjarji. Filwaqt li l-awtoritajiet Ġermaniżi tat-taxxi 
interni indikaw li t-taxxa se titħallas lura, il-petizzjonant madankollu kien kostrett jissellef il-
flus u kellu jimla diversi formuli saħansitra sabiex l-applikazzjoni għar-rimborż tiegħu tiġi 
kkunsidrata. Il-petizzjonant jiddubita mill-ammissibilità tal-proċedura segwita mill-
awtoritajiet tat-taxxa Ġermaniżi u qed jitlob għal investigazzjoni.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

It-tassazzjoni tad-dħul minn xogħol indipendenti mhix armonizzata fil-livell tal-UE. Għalhekk 
din hija kwistjoni li hija ttrattata mill-Istati Membri fid-dritt nazzjonali u fil-konvenzjonijiet 
bilaterali tagħhom biex tkun evitata tassazzjoni doppja (DTC).

Bħala prinċipju, jekk wieħed jaqla’ l-għajxien fi Stat li ma jkunx l-Istat ta’ residenza għal 
skopijiet ta’ taxxa, iż-żewġ Stati konċernati jistgħu t-tnejn jeżerċitaw id-drittijiet ta’
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tassazzjoni tagħhom fir-rigward ta’ dak id-dħul. Biex tkun evitata tassazzjoni doppja, stati 
normalment jiddeċiedu li jiddividu d-drittijiet li jintaxxaw abbażi ta’ DTC. Fejn ikun hemm 
ftehim bħal dan, m’għandux ikun hemm tassazzjoni ġuridika doppja, jiġifieri li min iħallas it-
taxxa m’għandux ikun intaxxat fuq l-istess dħul aktar minn darba.

L-ilment tal-petizzjonant mhux dirett lejn it-tassazzjoni doppja bħala tali iżda kontra l-
proċedura applikata mill-Ġermanja. Il-petizzjonant jikkritika l-fatt li t-taxxa minn ras il-għajn 
tinġabar mill-ewwel u tintradd lura biss meta tintalab.

Skont l-Artikolu 9 tad-DTC bejn il-Ġermanja u l-Olanda, l-istat tar-residenza jkollu d-dritt 
esklussiv li jintaxxa fir-rigward ta’ dħul minn xogħol indipendenti jekk ix-xogħol ma jkunx 
eżerċitat fl-istat minn fejn joriġina. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni għandha tassumi li l-kotba tiegħu jinkitbu fl-Olanda. Għalhekk l-Olanda aktarx 
li għandha d-dritt esklussiv li tintaxxa fir-rigward tad-dħul imħallas mill-pubblikatur 
Ġermaniż. Il-Ġermanja tagħraf id-dritt Olandiż li jintaxxa billi trodd lura t-taxxa minn ras il-
għajn li tkun ġabret. 

Il-proċedura tal-ġbir tat-taxxa minn ras l-għan u r-radd lura tagħha wara li ssir talba minn min 
iħallas it-taxxa bħala tali mhix inkompatibbli mal-liġi tal-KE, ukoll meta l-istess mekkaniżmu 
ma jkunx applikat fil-każ ta’ min iħallas it-taxxa u jkun residenti. 

Fis-sentenza tagħha tat-03.10.2006 fil-kawża C-290/04, “Scorpio”, para. 38 subs., il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet kif ġej:

“36 Fil-fatt, il-proċedura ta’ tnaqqis f’ras il-għan u s-sistema ta’ responsabbiltà li 
topera bħala garanzija ta’ din jikkostitwixxu mezz leġittimu u xieraq sabiex tiġi 
assigurata t-tassazzjoni tad-dħul ta’ persuna stabbilita barra mill-Istat li qed jintaxxa u 
sabiex jiġi evitat li d-dħul inkwistjoni jevadi mit-taxxa fl-Istat ta’ residenza kif ukoll fl-
Istat li fih ingħataw is-servizzi. F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, fid-data tal-
fatti fil-kawża prinċipali, jiġifieri fl-1993, l-ebda direttiva Komunitarja jew att ieħor 
invokata fil-proċess verbal ma rregolaw l-assistenza amministrattiva reċiproka ta’ 
rkupru tad-dejn fiskali bejn it-Renju tal-Olanda u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

37 Barra minn hekk, l-applikazzjoni tat-tnaqqis f’ras il-għajn kienet tirrappreżenta mezz 
proporzjonat sabiex jiġi assigurat l-irkupru tad-dejn fiskali tal-Istat li qed jintaxxa.”

Din il-pożizzjoni kienet ikkonfermata aktar riċenti mill-Qorti fis-sentenza tagħha tat-
22.12.2008 fil-kawża C-282/07, “Truck Center”, para. 38 - 47, fejn il-Qorti ddikjarat:

38 Fir-rigward ta’ taxxi diretti, is-sitwazzjonijiet tar-residenti u ta’ dawk li mhumiex 
residenti ma jistgħux, bħala regola, jitqabblu  (Schumacker, paragrafu 31, u Wielockx, 
paragrapfu 18).

39 Differenza fit-trattament ta’ min iħallas it-taxxa u jkun residenti u ta’ dawk li ma 
jkunux ma tistax, għalhekk, fiha nfisha tkun ikkaratterizzat bħala diskriminazzjoni skont 
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it-tifsira tat-Trattat (Wielockx, paragrafu 19, u Denkavit Internationaal u Denkavit 
France, paragrafu 24).

40 Huwa għal dik ir-raġuni li jeħtieġ li jkun eżaminat jekk dik hix il-pożizzjoni tal-każ 
fil-proċedimenti prinċipali.

41 F’dak ir-rigward, id-differenza fit-trattament bejn kumpaniji li jirċievu dħul minn 
kapital, stabbilit mil-leġiżlazzjoni tat-taxxa inkwistjoni fil-proċedimenti prinċipali, li 
tikkonsisti fl-applikazzjoni ta’ arranġamenti differenti ta’ taxxa lil kumpaniji stabbiliti 
fil-Belġju u lil dawk stabbiliti fi Stat Membru ieħor, hija relatata ma’ sitwazzjonijiet li 
oġġettivament ma jistgħux jitqabblu.

42 L-ewwel, meta kemm il-kumpanija li tħallas l-imgħax u l-kumpanija li tirċievi dak l-
imgħax ikunu residenti fil-Belġju, il-pożizzjoni tal-Istat Belġjan tkun differenti minn dik 
li jsib lilu nnifsu fiha meta kumpanija residenti fil-Belġju tħallas imgħax lil kumpanija li 
ma tkunx residenti  hemm, minħabba li, fl-ewwel każ, l-Istat Belġjan jaġixxi fil-kapaċità 
tiegħu bħala l-Istat fejn ikunu jinsabu l-kumpaniji inkwistjoni, waqt li, fit-tieni każ, 
huwa jaġixxi fil-kapaċità tiegħu bħala l-Istat li fih l-imgħax joriġina.

43 It-tieni, il-ħlas ta’ mgħax minn kumpanija residenti waħda lil kumpanija residenti 
oħra u l-ħlas ta’ mgħax minn kumpanija residenti lil kumpanija mhux residenti jagħtu 
lok għal żewġ ħlasijiet distinti li  jkollhom bażijiet legali separati.

44 Għalhekk, min-naħa l-waħda, waqt li huwa minnu li taxxa minn ras il-għajn ma 
titħallasx fuq imgħax imħallas minn kumpanija residenti waħda lil kumpanija residenti 
oħra, madankollu jibqa’ l-fatt li, skont id-dispożizzjonijiet tas-CIR 1992, dak l-imgħax 
jiġi intaxxat mill-Istat Belġjan għax jibqa’ suġġett għat-taxxa korporattiva mingħand 
din il-kumpanija tal-aħħar u fuq l-istess bażi bħal tad-dħul tal-kumpanija l-oħra.

45 Min-naħa l-oħra, l-Istat Belġjan iżomm fis-sors it-taxxa minn ras il-għajn fuq imgħax 
imħallas minn kumpanija residenti lil kumpanija mhux residenti skont is-setgħa 
diskrezzjonali li, bis-saħħa tal-Konvenzjoni Belġjana-Lussemburgiża, l-Istat Belġjan u 
l-Gran Dukat tal-Lussemburgu rriżervaw reċiprokament għalihom infushom fl-
allokazzjoni tas-setgħat tagħhom ta’ tassazzjoni.

46 Dawk il-proċeduri differenti għall-impożizzjoni tat-taxxa, għalhekk, jikkostitwixxu 
korollarju għall-fatt li kumpaniji reċipjenti residenti u mhux residenti huma suġġetti 
għal ħlasijiet differenti.

47 Fl-aħħar nett, dawk l-arranġamenti differenti ta’ taxxa jirriflettu d-differenza fis-
sitwazzjonijiet li dawk il-kumpaniji jsibu lilhom infushom fihom fir-rigward tal-irkupru 
tat-taxxa.

Minn dak li ntqal hawn fuq, il-ġbir tat-taxxi fil-każ ta’ dawk mhux residenti permezz tat-taxxa 
minn ras il-għajn għandu, b’mod ġenerali, jitqies bħala kompatibbli mad-dritt tal-KE.

Huwa konformi wkoll ma’ prinċipji tat-taxxa aċċettati internazzjonalment. Il-paragrafu 19 tal-
Kummentarju dwar l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni tal-OECD dwar Mudell tat-Taxxa fuq dħul 
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u kapital, jgħid dan li ġej:

Il-paragrafu ma jħollx kwistjonijiet proċedurali. Kull Stat għandu jkun jista’ juża l-
proċedura stabbilita fil-liġi tiegħu. Jista’ jillimita minnufih it-taxxa tiegħu fuq ir-rati 
mogħtijin fl-Artikolu jew jintaxxa b’mod sħiħ u jagħmel rifużjoni.

Il-każ tal-petizzjonant, iżda, huwa differenti mill-każistika deskritta hawn fuq fir-rigward ta’
aspett wieħed. F’dawk il-każijiet l-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat tas-sors kellhom id-dritt li 
jintaxxaw skont id-DTC fir-rigward tad-dħul ta’ min iħallas it-taxxa u ma jkunx residenti. 
Skont il-fatti mogħtijin mill-petizzjonant, l-Artikolu 9 tad-DTC bejn il-Ġermanja u l-Olanda 
jagħti lill-istat ta’ residenza – hawnhekk l-Olanda - id-dritt esklussiv li jintaxxa fir-rigward ta’
dħul minn xogħol indipendenti meta xogħol bħal dan ma jkunx eżerċitat fl-istat tas-sors. 
F’ċirkostanzi bħal dawn jista’ jkun hemm dubju jekk il-każistika kkwotata tiġġustifikax il-
prattika Ġermaniża li l-ewwel tinġabar it-taxxa minn ras il-għajn u mbagħad tingħata rifużjoni 
wara. 

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-prattika attwali Ġermaniża hija leġittima f’każijiet bħal tal-
petizzjonant. Ma jkunx jidher mill-bidu li l-persuna mhux residenti ma tkunx taxxabbli fil-
Ġermanja, minħabba li l-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi ma jkunux jafu fejn tkun saret l-
attività. Għalhekk, huwa raġjonevoli għall-Istat tas-sors li jħares id-dritt potenzjali li jintaxxa
billi jimponi taxxa minn ras il-għajn sakemm is-sitwazzjoni tiċċara. 

Barra minn dan, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-petizzjonant għall-§ 50d (2) tal-
liġi tat-taxxa (“Einkommensteuergesetz” = EStG) li jippermetti għal eżenzjoni minn qabel tat-
taxxa minn ras il-għajn taħt ċerti kundizzjonijiet (“Freistellung im Steuerabzugsverfahren”). 

Il-Kummissjoni ma tistax tevalwa jekk ir-rekwiżiti tal-§ 50d (2) EStG tħarsux fil-każ tal-
petizzjonant. Iżda jista' jkun hemm il-possibbilità li l-petizzjonant ma jkollux għaliex ibati l-
iżvantaġġ ta' nuqqas ta' flus f'idejh maħluq mill-ġbir tat-taxxa minn ras il-għajn.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li hija kompletament konxja dwar il-ħtieġa li 
l-proċeduri attwali jkunu ssimplifikati u mtejba għal ħelsien mit-taxxa minn ras il-għajn. Il-
Kummissjoni riċentement adottat rakkomandazzjoni1 li tgħid fil-qosor kif l-Istati Membri tal-
UE jistgħu jagħmluha eħfef biex investituri residenti fi Stati Membri tal-UE jitolbu ħelsien 
mit-taxxa minn ras il-għajn għal dividendi, imgħax u titoli oħra ta’ dħul riċevuti minn Stati 
Membri oħra. Ir-rakkomandazzjoni tissuġġerixxi wkoll miżuri biex jitneħħew ostakli tat-taxxa 
li istituzzjonijiet finanzjarji jiltaqgħu magħhom fl-attivitajiet tagħhom f’titoli ta’ investiment u 
fl-istess waqt jipproteġu dħulijiet finanzjarji mill-iżball u l-qerq. Ir-rakkomandazzjoni hija 
mfassla biex tagħti gwida lill-Istati Membri dwar kif ikun żgurat li proċeduri ta’ verifika 
għall-jedd ta’ ħelsien mit-taxxa ma jfixklux it-tħaddim tas-Suq Wieħed.

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant ikun mgħarraf dwar dan. 

                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-19.10.2009 dwar proċeduri għal ħelsien minn taxxa doppja, 
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