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 Petizzjoni 0161/2005, imressqa minn Helmut Stolze, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
it-tassazzjoni imposta fuq il-Ġermaniżi proprjetarji ta’ residenzi sekondarji fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu proprjetarju ta’ appartament fit-Tirol t’Isfel (l-Italja) mill-1987. Minn dak 
iż-żmien, huwa jsostni li ssottometta dikjarazzjoni ta’ residenza lill-muniċipju. Fl-2004, il-
petizzjonant irċieva ittra mill-muniċipju fejn intalab iħallas taxxa muniċipali fuq il-proprjetà 
immobbli tal-kategorija “residenza sekondarja b’dikjarazzjoni ta' residenza” għas-snin 1999-
2002. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li din hija tassazzjoni doppja li mhix aċċettabbli. Barra 
minn hekk, il-petizzjonant jilmenta mill-fatt li din it-taxxa hija ħafna iktar ogħla għall-
barranin milli għaċ-ċittadini Taljani peress li l-liġi tistabbilixxi distinzjoni bejn il-proprjetarji 
stabbiliti fil-pajjiż u dawk li mhumiex. Fil-każ taċ-ċittadini Taljani, jitqies li r-residenza hija 
dik prinċipali, indipendentement mill-użu reali tal-proprjetà immobbli, filwaqt illi fil-każ tal-
barranin, is-sitwazzjoni tiġi eżaminata każ b’każ sabiex jiġi ddeterminat jekk il-proprjetà 
tintużax bħala residenza prinċipali jew sekondarja. Il-petizzjonant iqis dawn id-
dispożizzjonijiet bħala diskriminatorji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Lulju 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Il-fatti

Is-Sur Stolze, ta’ nazzjonalità Ġermaniża u residenti fil-pajjiż tiegħu, ilu proprjetarju ta’ 
appartament fit-Tirol t’Isfel fl-Italja mill-1987. Għal din ir-raġuni, kull sena huwa ħallas lill-
Amministrazzjoni tal-Belt ta’ Merano, it-Taxxa tal-Muniċipju fuq il-Proprjetà Immobbli (TPI) 



PE370.001 REV IV 2/5 CM\800187MT.doc

MT

minn mindu daħlet fis-seħħ.  Fil-qafas ta’ avviż ta’ aġġustament għas-sena 2004, jidher li r-
rata ta’ din it-taxxa għall-barranin mhux residenti hija ta’ 7%, filwaqt li ċ-ċittadini Taljani 
mhux residenti jibbenefikaw minn rata iktar favorevoli ta’ 4% applikabbli għall-proprjetà 
immobbli bħala residenza prinċipali".

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li mhux biss qed ikun iddiskriminat iżda huwa suġġett ukoll 
għal tassazzjoni doppja, li t-tnejn imorru kontra d-dritt Komunitarju.

Il-Petizzjoni ppreżentata lill-PE

Il-PE, li ddikjara din il-petizzjoni ammissibbli, talab l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni relatati mal-petizzjoni

L-ewwel nett, rigward dak li jikkonċerna l-eżistenza possibbli ta' talba ta' tassazzjoni doppja  
min-naħa tal-Amministrazzjoni lokali Taljana, u l-fatt li l-petizzjonant isostni li diġà ħallas it-
taxxa dovuta minnu għas-sena kkonċernata (1999), il-Kummissjoni mhijiex kompetenti biex 
tivverifika jekk il-ħlas tat-taxxa sarx effettivament jew le. Minn dan il-lat, fil-fatt, hija 
responsabilità tal-maġistrat nazzjonali li jivverifika l-elementi de facto.

Min-naħa l-oħra, f’dak li jikkonċerna l-applikazzjoni ta’ rata inqas favorevoli fir-rigward tal-
barranin mhux residenti fl-Italja, il-Kummissjoni tista’ tirrimarka dan li ġej.

Skont l-Artikolu 6 tad-Digriet Leġiżlattiv 30.12.1992 nru 504, il-muniċipji huma awtorizzati 
jistabbilixxu r-rata ta’ TPI applikabbli fir-territorju tagħhom li tkun taqa’ fil-firxa bejn l-4% u 
s-7% u li din tista’ tiġi ddivrenzjata, fi ħdan dawn il-limiti, skont il-proprjetà immobbli kemm 
jekk użata jew le bħala residenza, kemm jekk hix residenza sekondarja, kif ukoll jekk 
tinkerhiex. Din id-dispożizzjoni tippermetti ċertu divrenzjar bejn ir-rati applikabbli skont l-
użu oġġettiv tal-proprjetà immobbli, b’mod ġenerali, il-proprjetà immobbli użata bħala 
residenza prinċipali hija suġġetta għal rata ta’ 4% filwaqt li r-residenzi sekondarji huma 
suġġetti għal rata ogħla, f’każijiet konkreti, ta’ 7%.

Skont l-interpretazzjoni tal-amministrazzjoni fiskali1 Taljana, residenza fl-Italja, proprjetà ta’ 
ċittadini Taljani mhux residenti, hija maħsuba għall-użu dirett bħala residenza prinċipali bil-
kundizzjoni li din ma ġietx mikrija.

Sakemm din is-suppożizzjoni tapplika biss għaċ-ċittadini Taljani biss li mhumiex residenti, 
filwaqt li ċ-ċittadini Komunitarji l-oħra jridu jagħtu provi tal-użu effettiv tal-proprjetà bħala 
residenza prinċipali (għalhekk, iridu jkunu residenti) fl-Italja sabiex jibbenefikaw mir-rata 
iktar vantaġġjuża ta' TPI, il-Kummissjoni tqis li fin-nuqqas ta' ġustifikazzjoni oġġettiva, 
divrenzjar bħal dan jista' jiġi kkunsidrat bħala diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità 
(Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE) u jikkostitwixxi ksur tal-prinċipji tal-moviment ħieles tal-
kapitali u jmur kontra l-Artikolu 56 tat-Trattat tal-KE.

                                               
1 Ċirkolari Ministerjali 11/380 tas-26.6.1993.
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni tipprevedi li tiftaħ proċedura skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE dwar dan 
is-suġġett u fil-qafas tagħha l-awtoritajiet Taljani se jkollhom iċ-ċans, jekk ikun il-każ, li 
jagħtu ġustifikazzjoni għaliex qed iżommu l-miżura li hija s-suġġett ta' din il-petizzjoni.

Huwa rrakkomandat li l-petizzjoni ma tingħalaqx.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Ġunju  2007.

Dwar il-fatti li qed jallega l-petizzjonant, is-servizzi tal-Kummissjoni kkonkludew li l-
interpretazzjoni tal-Amministrazzjoni  Taljana – skont din, residenza fl-Italja, proprjetà ta’ 
ċittadini Taljani mhux residenti, hija maħsuba għall-użu dirett bħala residenza prinċipali u 
għalhekk tibbenefika minn rata ta’ TPI1 ġeneralment iktar favorevoli – tista’ tiġi kkunsidrata 
bħala diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità (Artikolu 12 tat-Trattat tal-KE) u ostaklu 
għall-moviment ħieles tal-kapitali (Artikolu 56 tat-Trattat tal-KE).

Fuq il-bażi ta’ din il-konklużjoni, il-Kummissjoni se tissottometti proposta biex tibda 
proċeduri ta’ ksur.

Uħud mill-Istati Membri jirriservaw l-applikazzjoni ta’ taxxa fiskali preferenzjali (taxxi 
mnaqqsa, tnaqqis tal-ispejjeż u l-interessi, l-eżenzjoni tal-profitti fuq il-bejgħ,...) fuq il-
proprjetajiet immobbli (użati bħala residenza prinċipali) li jinsabu fit-territorju tagħhom, u 
jeskludu dawk li għandhom l-istess użu fi Stati Membri oħra. Il-Kummissjoni, wara li 
kkunsidrat restrizzjoni bħal din, inkompatibbli mad-dritt Komunitarju, fetħet serje ta’ 
proċeduri ta’ ksur, partikolarment fir-rigward tal-Portugall, tal-Iżvezja, tal-Ġermanja, tal-
Belġju u tal-Polonja.

Fir-rigward tal-Italja, matul is-sena 2006, is-servizzi tal-Kummissjoni saru jafu li s-sistema 
fiskali applikata fl-Italja favur ir-residenza prinċipali tista’ tqajjem kritika fuq il-bażi ta' 
aspetti oħrajn differenti minn dak li hu s-suġġett ta’ din il-petizzjoni. B’mod partikolari, il-
Kummissjoni rċeviet lmenti li jikkonċernaw it-taxxa diskriminatorja li huwa suġġett għaliha l-
bejgħ ta’ residenza prinċipali, peress li l-proprjetà li wieħed ikun jixtieq jinvesti fiha mill-ġdid 
ma tinsabx fit-territorju nazzjonali.

Konklużjoni

Is-segwitu tal-kwistjoni li hija s-suġġett ta' din il-petizzjoni se jkun assigurat fil-qafas ta’ 
proċedura ta’ ksur usa' li tikkonċerna s-sistema fiskali tar-residenza prinċipali fl-Italja, 
prevista għall-2007.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Risposta konġunta għall-Petizzjonijiet 161/2005 u 1223/2007.

                                               
1 Taxxa tal-Muniċipji fuq il-Proprjetà Immobbli - ir-rata tagħha tista’ tvarja fuq il-bażi tal-Muniċipju, bejn l-4% 
u s-7% tal-valur tal-proprjetà immobbli li tinsab fit-territorju nazzjonali. Ara D. Lgs 30.12.1992, nru 504.
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Fuq talba tal-PE u abbażi tar-risposti li diġà ġew provduti rigward is-suġġett taż-żewġ 
petizzjonijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tixtieq tikkomunika l-informazzjoni 
supplimentari li ġejja.

Il-Kummissjoni tfakkar li hija kienet fetħet proċedura kontra l-Italja (2006/4741), skont l-
Artikolu 2261 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, bl-għan, fost affarijiet oħra, li jkun hemm 
konformità mal-liġi Komunitarja tas-sistema fiskali applikabbli għall-proprjetarji u x-xerrejja 
tal-proprjetà immobbli fl-Italja li għandhom ċittadinanza oħra, mhux Taljana. Fit-2.2.2009, il-
Kummissjoni rċeviet l-osservazzjonijiet tal-awtoritajiet Taljani. F’dan ir-rigward, dawn 
jenfasizzaw, b’mod partikolari, l-emendi li saru permezz taċ-Ċirkolari Nru n.12/DF tal-
5.6.2008 li skontha (punt Nru 6 ittra B) is-sjieda ta’ proprjetà immobbli għal ċittadin Taljan li 
mhux residenti fit-territorju nazzjonali tikkostitwixxi waħda mir-raġunijiet għall-esklużjoni 
mill-benefiċċju tal-eżenzjoni mit-TPI. Barra minn hekk, l-awtoritajiet jippreċiżaw li għall-fini 
tat-TPI, se japplika biss it-tnaqqis bażiku għall-abitazzjoni2 ta’ Taljan residenti barra minn 
pajjiżu, filwaqt li, f’konformità mal-interpretazzjoni ġdida, il-benefiċċju ta’ rata mnaqqsa 
mhuwiex se jiġi applikat awtomatikament. 

Sakemm ir-risposta tal-awtoritajiet Taljani tiġi soġġetta għal analiżi iktar dettaljata, u sakemm 
l-aktar emendi reċenti ma jeliminawx it-trattament żvantaġġuż għad-detriment tan-
nonresidenti ta’ nazzjonalità li mhix dik Taljana, il-Kummissjoni biħsiebha tkompli l-
proċedura msemmija.

6. Risposta kumplimetari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta' Settembru 2009.

Risposta konġunta għall-petizzjonijiet 161/2005 u 1223/2007.

Permezz tar-Riżoluzzjoni n.1/DF tal-4.3.2009, l-Amministrazzjoni tat-taxxa Taljana ċċarat l-
interpretazzjoni li għandha tingħata lill-espressjoni “residenzi assimilati mir-regolament jew 
mid-deċiżjoni tal-Komun” għall-finijiet tal-eżenzjoni3 mit-TPI li jibbenefikaw minnha minn 
issa ’l quddiem residenti fl-Italja.  Il-proċedura amministrattiva ġdida għandha impatt dirett 
fuq is-sitwazzjoni msemmija f’din il-petizzjoni. Fil-fatt, jidher biċ-ċar4 li l-proprjetarji Taljani 
li jgħixu barra mill-pajjiż huma esklużi mill-kundizzjonijiet tal-eżenzjoni, fejn din tirrigwarda 
biss żewġ ipoteżi speċifiċi previsti mil-liġi5. Isegwi li wara s-sena 2008 Taljani li jgħixu barra 
mill-pajjiż u li huma proprjetarji ta’ residenza fl-Italja ma jistgħux jibqgħu jieħdu vantaġġ 
mid-dispożizzjonijiet favorevoli applikabbli fl-epoka għall-kompatrijotti residenti fl-Italja.

                                               
1 Permezz tal-ittra ta’ avviż formali tal-1.12.2008

2 Li m’għandux ikun soġġett għall-post

3 Introdott permezz tal-Artikolu 1 tad-DL 27.5.2008 n.93 mibdul b’emendi permezz tal-liġi 24.7.2008 n.126

4 Kuntrarju għar-Riżoluzzjoni preċedenti 12/DF tal-5.6.2008

5 Proprjetà immobbli ta’ persuni anzjani jew b’diżabilità li qegħdin f’dar tal-mistrieħ u, f’ċerti kundizzjonijiet, il-
proprejtà immobbli li qed joqogħdu fiha mingħajr ħlas membri tal-familja.
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Fil-qafas tal-proċedura ta’ ksur attwali1, il-Kummissjoni se titlob li l-awtoritajiet Taljani 
jikkonfermaw, f’dak li għandu x’jaqsam mas-suġġett ta’ din il-petizzjoni, l-elementi l-ġodda 
interpretattivi li seħħew wara xulxin dak in-nhar (2.2.2009) tar-risposta għall-ittra ta’ 
intimazzjoni mibgħuta mill-Kummissjoni.

7. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet għall-petizzjonijiet 161/2005 u 
1223/2007 fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Fuq talba tal-Parlament, u abbażi tar-risposti li diġà ġew provduti rigward is-suġġett tal-
petizzjonijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tixtieq tikkomunika l-informazzjoni 
supplimentari li ġejja.

L-awtoritajiet Taljani kkonfermaw li l-eżenzjoni mit-TPI, applikabbli mill-20082 għall-
immobbli maħsuba għal residenza prinċipali tal-persuna msemmija u għal immobbli oħra 
koperti mir-regolament jew deċiżjoni muniċipali għal din il-kategorija, ma tkoprix l-immobbli 
użati miċ-ċittadini residenti barra l-pajjiż.

Fuq bażi ta’ interpretazzjoni stretta ta’ kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni hekk kif jirriżulta mir-
Riżoluzzjoni nru 1/DF tal-4-3-2009, ir-residenzi fl-Italja ta’ ċittadini Taljani residenti barra l-
pajjiż huma minn issa ’l quddiem sottomessi għat-TPI tat-taxxa normali. 

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, fejn l-Italja adottat miżuri xierqa biex telimina l-ksur ta’ 
dritt komunitarju għal persuni mhux residenti ta’ ċittadinanza li mhijiex Taljana, il-
Kummissjoni m’għandhiex il-ħsieb li ssegwi l-proċedura diġà mibdija3 f’dak li jirrigwarda l-
kwistjoni li hija suġġett ta’ din il-petizzjoni.

                                               
1 Infr. n. 2006/4741.

2 Introdotta fl-Artikolu 1 D.L. 27-5-2008 nru93 mibdula fil-Liġi 24.7.2008 nru126
3 Infr. n. 2006/4741.


