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Suġġett:  Petizzjoni 1162/2009, imressqa minn Brian Cave, ta’ nazzjonalità Brittanika, 
dwar trattament diskriminatorju ta’ ċerti kategoriji ta’ pensjonanti Brittaniċi li 
jgħixu fi Franza1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li bħala għalliem irtirat li joqgħod Franza qed jiġi ddiskriminat fir-
rigward tat-taxxa tad-dħul. Il-petizzjonant, li qed jibbenefika minn pensjoni tal-Gvern Ingliż, 
isostni li qed iħallas taxxa tad-dħul ogħla kemm miċ-ċittadini Franċiżi bl-istess dħul kif ukoll 
minn kategoriji oħrajn ta’ ċittadini Brittaniċi li joqogħdu fi Franza u mhux qegħdin jirċievu 
pensjoni tal-Gvern. Skont il-petizzjonant, it-trattament diskriminatorju ġej mill-infurzar tal-
leġiżlazzjoni Franċiża li ġiet adottata għall-implimentazzjoni tal-ftehim dwar ħelsien minn 
taxxa doppja konkluż bejn ir-Renju Unit u Franza. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant, ta’ nazzjonalità Brittanika, huwa għalliem irtirat li bħalissa joqgħod Franza. 
Huwa jirċievi pensjoni mill-gvern tiegħu li, skont l-Artikolu 19.2 tal-Konvenzjoni1 bejn 
Franza u r-Renju Unit li tipprevieni taxxi doppji, hija suġġetta għat-tnaqqis fir-Renju Unit. 
Ladarba l-pensjoni tal-petizzjonant mhijiex suġġetta għal taxxa fi Franza, l-Amministrazzjoni 

                                               
1 Konvenzjoni bejn il-gvern tar-Repubblika Franċiża u l-gvern tar-Renju Unit tal-Ingilterra u l-Irlanda ta’ Fuq 
bil-għan li tiġi evitata t-taxxa doppja u sabiex tipprevieni l-evażjoni u l-frodi fiskali fir-rigward ta’ taxxi fuq id-
dħul u l-qligħ kapitali, flimkien jagħmlu protokoll, iffirmat f’Londra fid-19.06.2008 u li daħal fis-seħħ mit-
18.12.2009 ipubblikat fil-ĠU fid-9.1.2010.
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Franċiża ma tikkunsidrax it-taxxa miżmuma mir-Renju Unit għall-finijiet tal-għoti ta’ ċerti 
vantaġġi fiskali u, b’mod partikolari tat-tnaqqis tat-taxxa1 għall-impjieg ta’ persuna li taħdem 
fid-dar ta’ min iħaddimha, tnaqqis li l-leġiżlazzjoni Franċiża2 tippermetti lill-familji li għal 
skopijiet ta’ taxxa huma domiċiljati fi Franza. Il-petizzjonant iħoss li qed jiġi diskriminat fuq 
il-bażi tan-nazzjonalità tiegħu: 
- fir-rigward taċ-ċittadini Franċiżi (li jinsabu f’sitwazzjoni simili), minħabba li ma jkunux 
jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-vantaġġi fiskali fi Franza;
- fir-rigward ta’ ċittadini Brittaniċi oħra residenti fi Franza u li jirċievu pensjonijiet mis-settur 
privat għax l-Artikolu 19 tal-Konvenzjoni ma japplikax għalihom. 
Il-Konvenzjoni bejn Franza u r-Renju Unit li tipprevieni t-taxxi doppji
l-Artikolu 19 Is-Servizzi Pubbliċi
… 2. Il-pensjonijiet u rimunerazzjonijiet simili oħra, imħallsa minn Stat kuntrattwali jew 
minn waħda mill-awtoritajiet lokali jew, fil-każ ta’ Franza, minn persuna ġuridika tal-liġi 
pubblika, jew direttament jew minn tnaqqis mill-fondi li twarrbu, lil persuna fiżika għal 
servizzi mogħtija lil dan l-Istat, awtorità jew persuna ġuridika mhumiex taxxabbli ħlief f’dan 
l-Istat. Madankollu, dawn il-pensjonijiet mhumiex taxxabbli ħlief fl-Istat kuntrattwali l-ieħor 
jekk il-persuna fiżika hija residenti ta’ dan l-Istat jew għandha n-nazzjonalità tiegħu mingħajr 
ma fl-istess ħin ikollha n-nazzjonalità tal-ewwel Stat.
Fil-każ konkret, il-pensjoni pubblika li r-Renju Unit jagħti lill-petizzjonant ta’ nazzjonalità 
Brittanika mhijiex taxxabbli ħlief fir-Renju Unit. Jekk, għall-kuntrarju, hija tingħata lil 
persuna ta’ nazzjonalità Franċiża, residenti fi Franza, l-istess pensjoni kienet tkun taxxabbli fi 
Franza.
Il-Kummissjoni tosserva li skont il-Mudell tal-Konvenzjoni tal-OECD, l-Artikolu 19.2 tal-
Konvenzjoni bejn Franza u r-Renju Unit jistabbilixxi sistema fiskali differenti skont in-natura
pubblika tal-pensjoni kif ukoll skont in-nazzjonalità tal-benefiċjarju. 

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tirreferi għall-ġurisprudenza f’termini fiskali tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar il-kumpatibilità mal-liġi Ewropea tad-dispożizzjonijeit konvenzjonali li 
jinkludu fatturi differenti ta’ rabta skont jekk il-persuni li jħallsu t-taxxa... humiex għalliema... 
jew le, jew skont jekk humiex impjegati fis-settur privat jew fis-settur pubbliku. B’mod 
partikolari, fir-rigward ta’ din l-aħħar kategorija ta’ ħaddiema, dawn bi prinċipju huma 
intaxxati fl-Istat li jħallas, ħlief jekk ikollhom in-nazzjonalità tal-Istat kuntrattwali l-ieħor, 
mingħajr ma fl-istess ħin ikunu ċittadini tal-ewwel wieħed, f’liema każ huma jkunu intaxxati 
fl-Istat  tar-residenza tagħhom”. Skont il-Qorti, minkejja li l-kriterju tan-nazzjonalità jidher 
hekk fl-Artikolu..., għall-finijiet tat-tqassim tal-ġurisdizzjoni fiskali, dawn id-differenzi ma 
jistgħuxx jiġu kkunsidrati bħala fatturi li jikkostitwixxu diskriminazzjoni projbita skont l-
Artikolu 48 tat-Trattat. Fil-fatt, dawn id-differenzi jirriżultaw, fin-nuqqas ta’ miżuri ta’ 
unifikazzjoni jew armonizzazzjoni fil-qafas Komunitarju,..., mill-kompetenza li għandhom il-
partijiet kuntrattwali biex jiddefinixxu, bil-għan li jeliminaw it-taxxi doppji, il-kriterji ta’ 
tqassim bejniethom tal-poter tat-tassazzjoni (sentenza tat-12 ta’ Mejju 1998, C-336/96 Gilly, 
punti 29 u 30) . 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tosserva li l-miżuri Franċiżi rigward l-għajnuna għal 
persuna li taħdem fid-dar ta’ min iħaddimha, li l-petizzjonant jikkontesta l-esklużjoni ta’ dan 
għall-pensjonanti fi Franza ta’ nazzjonalità Brittanika, mhu bl-ebda mod applikabbli għall-
                                               
1 Mhuwiex possibbli tnaqqis tat-taxxa fi Franza fuq taxxa mħallsa barra l-pajjiż.
2 L-Artikolu 199o tal-Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa.
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pensjonanti Franċiżi li għandhom dħul baxx (u li, skont il-leġiżlazzjoni Franċiża mhumiex 
obbligati jippreżentaw dikjarazzjoni fiskali). Fil-fatt, jirriżulta, mill-mistoqsija bil-miktub1
ippreżentata mis-Senat Franċiż lill-Ministru tal-baġit, li t-tnaqqis fit-taxxa ma jistax iseħħ 
ħlief permezz ta’ tnaqqis fit-taxxa fuq id-dħul tal-persuni fiżiċi. Jekk il-pensjonant ikkonċernat 
mhuwiex intaxxat fuq id-dħul, l-ebda tnaqqis mhuwa possibbli. Fl-aħħar nett, il-pensjonanti 
bi dħul baxx għaldaqstant ma jibbenefikawx minn għajnuna fiskali għall-impjieg ta’ persuna 
li taħdem fid-dar ta’ min iħaddimha. Din il-miżura fiskali tidher inġusta għax il-pensjonanti 
bi dħul baxx  diffiċilment jistgħu jħallsu ħaddiem filwaqt li sikwit huma obbligati li jagħmlu 
dan meta wieħed jikkunsidra s-saħħa prekarja tagħhom…2.
Minn dak li ntqal qabel, jidher li mill-perspettiva Komunitarja l-miżuri Franċiżi inkwistjoni 
ma jistabbilixxu l-ebda diskriminazzjoni. 
Il-Kummissjoni, filwaqt li tikkunsidra li l-miżuri Franċiżi msemmija ma jikkostitwixxux ksur 
tal-liġi Ewropea u, b’mod partikolari tal-moviment ħieles tal-persuni (l-Artikolu 45 TFUE), 
m’għandhiex l-intenzjoni li tiftaħ proċeduri ta’ ksur fir-rigward ta’ Franza. Il-Kummissjoni 
tipproponi li l-Parlament jinforma lill-petizzjonant tiegħu dwar dan.

                                               
1 Mistoqsija bil-miktub Nru 08053 mis-Sra Schurch rigward l-estensjoni tal-kreditu tat-taxxa lill-pensjonanti
għal persuni li jaħdmu mid-dar, ippubblikata fil-ĠU tas-Senat tas-26.03.2009.

2 It-tweġiba tal-Ministru tal-ekonomija, l-industrija u l-impjiegi (ippublikata fil-ĠU tas-Senat tat-18.6.2009) 
jagħti idea tas-sitwazzjoni fil-kunsiderazzjoni tal-ispejjeż tagħha u f’kuntest baġitarju diffiċli, din il-miżura, 
madankollu, ġiet riservata għall-persuni li jeżerċitaw attività professjonali jew li qed ifittxu xogħol. Ġie 
speċifikat li madakollu, l-għajnuna għall-finanzjament tal-impjiegi ta’ assistenza mill-individwi ma tiġix 
ivvalutata biss permezz ta’ tnaqqis fit-taxxa msemmi iżda wkoll skont l-allokazzjonijiet ta’ natura soċjali 
mogħtija  mill-Istat u mill-awtoritajiet territorjali ...


