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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1140/2007, imressqa mis-Sur Josè Manuel Ruiz Alvarez, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar ir-reġim tat-taxxa diskriminatorju għaċ-ċittadini 
Spanjoli li joqogħdu fi Stati Membri tal-UE barra Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Spanjol li joqgħod fir-Renju Unit, jikkunsidra li huwa qed ikun 
diskriminat mir-reġim tat-taxxa Spanjol li qed jimponilu ħlasijiet ta’ taxxa fuq il-qligħ ogħla 
minn dawk imposti fuq ċittadini Spanjoli li joqogħdu fi Spanja. Il-petizzjonant jispjega li wara 
li biegħ proprjetà li tagħha kien sid flimkien ma’ ħutu fi Spanja, huwa kellu jħallas taxxi ta’ 
35%, 20% iktar minn ħutu, u dan minħabba li joqgħod imsiefer. Il-petizzjonant iqis li huwa 
għandu jgawdi l-istess reġim fiskali bħal ċittadini Spanjoli li joqogħdu fi Spanja u jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jistħarreġ il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

F’Diċembru 2005, il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreferi lil Spanja quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE fuq it-tassazzjoni tagħha ta’ persuni mhux 
residenti għal profitti kapitali realizzati mal-bejgħ ta’ proprjetà immobbli Spanjola. Il-
Kummissjoni qieset li l-leġiżlazzjoni tat-taxxa Spanjola kisret il-libertà tal-moviment tal-kapital 
miġbura fit-Trattat tal-KE. F’Diċembru 2007, il-Kummissjoni ressqet l-applikazzjoni tagħha 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.
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Skont il-leġiżlazzjoni Spanjola preċedenti, il-profitti kapitali ta’ individwi mhux residenti kienu 
intaxxati b’rata fissa ta’ 35%, filwaqt li dawk residenti kienu soġġetti għal tassazzjoni 
progressiva meta l-assi fissi baqgħu fi ħdan il-pussess tal-persuna li tħallas it-taxxa għal inqas 
minn sena waħda, u b’rata fissa ta’ 15% meta l-assi kienu realizzati wara sena waħda ta’ 
pussess. Għalhekk, l-individwi mhux residenti dejjem kienu suġġetti għal piż ta’ taxxa ogħla 
b’mod sostanzjali jekk dawn ikunu biegħu l-proprjetà tagħhom wara sena waħda ta’ pussess, u 
kienu hekk f’ħafna mill-każijiet, jekk il-proprjetà tkun inbiegħet fi żmien sena wara l-akkwist 
tagħha. 

Sadanittant, il-parlament Spanjol approva riforma tat-taxxa permezz tal-Liġi 35/2006, tat-28 
ta’ Novembru 2006, ippubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tad-29 ta’ Novembru 2006. Ir-riforma 
daħlet fis-seħħ nhar l-1 ta’ Jannar 2007. Waħda mill-emendi l-aktar sinjifikanti rigward it-
tassazzjoni tal-profitti tal-kapital kienet l-introduzzjoni ta’ taxxa b’rata fissa ta’ 18% fuq 
kwalunkwe profitti kapitali. Għalhekk, aħna nqisu li din l-emenda neħħiet kull 
diskriminazzjoni futura f’dan il-qasam bejn l-individwi residenti u dawk mhux residenti.

Madankollu, minħabba l-fatt li hemm ħafna każijiet li sofrew mill-applikazzjoni ta’ regoli 
diskriminatorji fir-rigward ta’ profitti kapitali li spiss ġew magħduda fuq perjodu ta’ żmien 
konsiderevoli, il-Kummissjoni ma waqfitx il-proċedura ta’ ksur anki meta l-leġiżlazzjoni l-
ġdida daħlet fis-seħħ billi din il-leġiżlazzjoni ma tipprovdi ebda arranġament transizzjonali 
sodisfaċenti fir-rigward ta’ każijiet bħal dawn.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Jannar 2010.

Kif imsemmi fil-komunikazzjoni preċedenti lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-każ ġie 
rreferut quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (Kawża C-562/07 – Il-Kummissjoni tal-
Komunitajiet Ewropej vs ir-Renju ta’ Spanja). 

Fis-6 ta’ Ottubru 2009, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddikjarat li: 

“Billi sal-31 ta’ Diċembru 2006 kien tratta b’mod differenti l-qligħ kapitali li kien sar fi 
Spanja, skont jekk inkisibx minn persuni residenti jew minn persuni mhux residenti, ir-
Renju ta’ Spanja naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 56 KE u taħt l-
Artikolu 40 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992.”

Il-Kummissjoni tilqa’ s-sentenza b’sodisfazzjon billi din l-interpretazzjoni taqbel mal-
pożizzjoni meħuda mill-Kummissjoni f’din il-proċedura.

Il-Kummissjoni dejjem tirrikkmanda liċ-ċittadini tal-UE li għal appell kontra deċiżjonijiet 
indirizzati lil min iħallas it-taxxi jsegwu l-proċeduri nazzjonali bil-għan li jitolbu rimedju 
mingħand l-awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji nazzjonali. Ir-raġuni għal dan hija li, 
anki jekk il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tasal għall-konklużjoni li r-regoli Spanjoli huma 
inkompatibbli mat-Trattat, bħalma ġara f’dan il-każ, dan ma jkollux impatt dirett fuq id-
drittijiet tagħhom peress li l-proċedura ta’ ksur ma sservix biex issolvi każijiet individwali. 
Ta’ min wieħed jinnota li fil-każ li qorti jew awtorità ġudizzjarja nazzjonali tqis li xi 
dispożizzjoni nazzjonali ma tikkonformax mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, ma
tapplikahiex. F’dan ir-rigward, diġà nqatgħet sentenza fi Spanja mit-Tribunal Superior de 
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Justicia de la Comunidad Valenciana1 mingħajr ma ġiet applikata d-dispożizzjoni inkwistjoni 
peress li t-tribunal kien tal-fehma li ma kinitx kompatibbli mat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-UE.

                                               
1 Sala de lo contencioso administrativo , Sección 3, Sentencia de 8 de enero 2009, rec. 2512/2008


