
CM\811111MT.doc PE405.105v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.3.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1543/2009, imressqa minn Hansjoerg Zingler, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas mill-awtoritajiet Ġermaniżi tat-taxxa li japplikaw il-
prinċipji tal-UE dwar il-moviment liberu fil-Komunità

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jirċievi pensjoni Ġermaniża tax-xjuħija, beda jirrisiedi b’mod permanenti fl-
Awstrija. Hu jenfasizza li l-awtoritajiet Ġermaniżi tat-taxxa qegħdin jirrifjutawlu d-dritt li 
jnaqqas l-ammont bażiku normali kif ukoll il-ħlasijiet għall-iskema tal-assigurazzjoni privata 
tiegħu għall-mard. F’dan ir-rigward il-petizzjonant jirreferi għas-sentenza fil-Kawża C-269/07 
tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v ir-Repubblika Federali tal-
Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat Membru milli jissodisfa l-obbligi — Moviment liberu għall-
ħaddiema — Regolament (KEE) Nru 1612/68 — Bonus ta’ inċentiv għal pensjoni ta’ tfaddil 
— Persuni taxxabbli suġġetti integralment għat-taxxa), li ssostni li, billi tintroduċi u żżomm 
id-dispożizzjonijiet għall-pensjonijiet kumplimentari fil-Paragrafi 79 u 99 tal-Liġi Federali 
dwar it-Taxxa fuq id-Dħul (Einkommensteuergesetz), ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja 
naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 39 KE u l-Artikolu 7(2) tar-Regolament 
(KEE) Nru 1612/68 tal-Kunsill tal-15 ta’ Ottubru 1968 dwar il-libertà tal-moviment għall-
ħaddiema fi ħdan il-Komunità u l-Artikolu 18 KE. Il-petizzjonant appella lill-SOLVIT 
mingħajr suċċess u għalhekk huwa jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni f’din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.
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Il-kontenut tas-suġġett tal-petizzjoni jittratta d-differenza fit-trattament, fir-rigward tal-għoti 
ta’ ċerti vantaġġi fiskali, bejn il-pensjonanti Ġermaniżi li huma soġġetti mingħajr limitazzjoni 
għat-taxxa fil-Ġermanja u l-pensjonanti Ġermaniżi li huma soġġetti mingħajr limitazzjoni 
għat-taxxa dovuta fi Stat Membri ieħor.

Il-petizzjonant, x’aktarx ċittadin Ġermaniż, li jirċievi pensjoni Ġermaniża tax-xjuħija, beda 
jirrisiedi b’mod permanenti fl-Awstrija fejn tinsab ir-residenza tiegħu għall-skopijiet ta’ taxxa. 
Għalhekk, huwa soġġett mingħajr limitazzjoni għal taxxa fl-Awstrija, jiġifieri d-dħul globali 
tiegħu huwa taxxabbli hemmhekk. Fil-Ġermanja, huwa soġġett biss għal taxxa limitata, 
jiġifieri d-dħul tiegħu minn sorsi Ġermaniżi biss jista’ jiġi ntaxxat hemmhekk. Barra minn 
hekk, id-dħul li jirċievi fil-Ġermanja jikkorrispondi għal inqas minn 90% tad-dħul globali 
tiegħu. 

Hu jindika li l-awtoritajiet Ġermaniżi tat-taxxa qed jirrifjutaw li jagħtuh allowance personali 
ekwivalenti għal EUR 7,664 u li jnaqqsu ħlasijiet għall-iskema ta’ assigurazzjoni privata 
tiegħu għall-mard. Skont il-petizzjonant, l-awtoritajiet Ġermaniżi tat-taxxa jirrikjedu li jmur 
lura l-Ġermanja biex ikun jista’ jirċievi l-vantaġġi msemmija hawn fuq. Barra minn hekk, il-
petizzjonant jinnota li tali vantaġġi jistgħu jingħataw lil pensjonant li huwa soġġett mingħajr 
limitazzjoni għal taxxa fil-Ġermanja. Fl-aħħar nett, il-petizzjonant jirreferi f’dan ir-rigward 
għas-sentenza tal-QEĠ fil-kawża C-269/07 (Kummissjoni v. Ġermanja)1 li fiha l-QEĠ 
iddeċidiet li r-rabta bejn l-għoti tal-vantaġġi tar-“Riester Rente” u t-taxxa mingħajr 
limitazzjonijiet fil-Ġermanja tmur kontra l-liġi tal-UE. 

Skont il-każistika stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (“QEĠ”), “fir-rigward tat-taxxi 
diretti, is-sitwazzjonijiet tar-residenti u s-sitwazzjonijiet ta’ dawk li mhumiex residenti 
mhumiex, bħala regola ġenerali, komparabbli”(eż. kawża C-383/05 Talotta, paragrafu 19).
Il-QEĠ fil-kawża C-279/93 Schumacker qalet, f’paragrafi 32-34 li dħul riċevut fit-territorju 
ta’ Stat Membru minn persuna mhux residenti, f’ħafna każijiet, huwa biss parti mid-dħul 
totali tagħha, li jkun ikkonċentrat fil-post ta’ residenza tagħha. Barra minn hekk, huwa aktar 
faċli li l-abilità personali ta’ persuna li mhix residenti biex tħallas it-taxxa, determinata skont 
id-dħul tagħha meħud f’daqqa u ċ-ċirkustanzi personali u familjari tagħha, tiġi evalwata fil-
post fejn l-interessi personali u finanzjarji tagħha huma konċentrati. Ġeneralment, dan huwa 
l-post fejn hu għandu r-residenza normali tiegħu. Għaldaqstant, il-liġi internazzjonali tat-
taxxa, u b’mod partikolari t-Trattat-Mudell dwar it-Tassazzjoni Doppja tal-Organizzazzjoni 
għall-Koperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD), tirrikonoxxi, billi tqis iċ-ċirkustanzi 
personali u familjari, li fil-prinċipju t-tassazzjoni kollha ta’ dawk li jħallsu t-taxxa hija 
kwistjoni li taqa’ f’idejn l-Istat ta’ residenza. Is-sitwazzjoni ta’ resident hija differenti fejn il-
parti l-kbira tad-dħul tiegħu huwa normalment ikkonċentrat fl-Istat ta’ residenza. Barra minn 
hekk, dak l-Istat ġeneralment ikollu disponibbli l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex 
jevalwa l-kapaċità kontributtiva globali tal-persuna li tħallas it-taxxa filwaqt li tiġi 
kkunsidrata s-sitwazzjoni personali u familjari tagħha. Konsegwentement, il-fatt li Stat 
Membru ma jagħtix ċerti benefiċċji fiskali lill-persuna mhux residenti bħalma jagħti lil 
resident mhuwiex, bħala regola, diskriminatorju minħabba li dawk iż-żewġ kategoriji ta’
dawk li jħallsu t-taxxa mhumiex f’sitwazzjoni komparabbli.
L-allowance personali msemmija hawn fuq fil-Ġermanja hija mfassla biex tiżgura li dħul 

                                               
1 magħrufa wkoll bħala l-kawża “Riester Rente”
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minimu essenzjali huwa eżentat minn kwalunkwe taxxa tad-dħul. Huwa leġittimu li dan il-
benefiċċju tat-taxxa jkun riservat għar-residenti, minħabba li ċ-ċirkustanzi personali u 
familjari ta’ persuni li mhumiex residenti fil-prinċipju għandhom jitqiesu fl-istat ta’ residenza 
rispettiv tagħhom. L-istess konklużjoni tapplika għat-tnaqqis tal-ħlasijiet għall-iskema ta’
assigurazzjoni privata għall-mard tal-petizzjonant. Dawn huma spejjeż relatati mal-persuna li, 
skont l-istat attwali tal-liġi tal-UE fil-qasam ta’ tassazzjoni diretta, għandhom jitnaqqsu biss 
fl-istat ta’ residenza għal skopijiet ta’ taxxa. 
Madankollu, kif tgħid il-QEĠ fil-kawża msemmija Schumacker, il-pożizzjoni hija differenti 
f’każ fejn persuna mhux residenti ma tirċievi l-ebda dħul sinifikanti fl-Istat tar-residenza 
tagħha u takkwista l-akbar parti tad-dħul taxxabbli tagħha minn attività li tagħmel fl-Istat ta’
impjieg, bir-riżultat li l-Istat tar-residenza tagħha ma jkunx f’pożizzjoni li jagħtiha l-
benefiċċji li jirriżultaw mill-kunsiderazzjoni taċ-ċirkustanzi personali jew familjari tagħha. 
M’hemm l-ebda differenza oġġettiva bejn is-sitwazzjonijiet ta’ tali persuna li mhix residenti u 
persuni residenti li jaħdmu f’impjieg kumparabbli, bħal pereżempju biex jiġi ġustifikat it-
trattament differenti fir-rigward tal-kunsiderazzjoni, għal finijiet fiskali, taċ-ċirkustanzi 
personali u familjari ta’ dik il-persuna li tħallas it-taxxa. Każ fejn persuna mhux residenti li 
tirċievi l-parti l-kbira tad-dħul tagħha u kważi d-dħul tal-familja tagħha kollha fi Stat 
Membru differenti minn dak tar-residenza tagħha jwassal għal diskriminazzjoni minħabba l-
fatt li ċ-ċirkustanzi personali u familjari tagħha la jtiqiesu fl-Istat ta’ residenza u lanqas fl-
Istat ta’ impjieg.

Fil-kawża C-391/97 Gschwind, il-QEĠ kompliet tagħti gwida dwar il-mod kif għandu jiġi 
interpretat il-kriterju tal-parti l-kbira tad-dħul taxxabbli msemmi fis-sentenza Schumacker. Il-
QEĠ, fil-każ Gschwind qalet li, billi jiġi stipulat limitu minimu ta’ persentaġġ (90%) u limitu 
minimu assolut għal dħul rispettivament taxxabbli fil-Ġermanja u mhux soġġett għal taxxa 
Ġermaniża, il-leġiżlazzjoni Ġermaniża tqis b’mod speċifiku l-possibilità li jitqiesu, fuq bażi 
ta’ taxxa sufiċjenti, iċ-ċirkustanzi personali u familjari tal-persuni li jħallsu t-taxxa fl-Istat ta’
residenza. Mid-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonant fil-każ preżenti jidher li d-dħul tal-
petizzjonant fil-Ġermanja ma jilħaq l-ebda wieħed minn dawn il-limiti minimi. Għalhekk, ir-
regola “Schumacker” ma tapplikax għas-sitwazzjoni individwali tal-petizzjonant.

Fir-rigward tal-kawża “Riester Rente” tal-QEĠ li jirreferi għaliha l-petizzjonant, hemm 
differenza sostanzjali bejn dak il-każ u l-każ inkwistjoni. Il-miżura nazzjonali kkontestata fil-
kawża Riester Rente kienet tikkonċerna bonus ta’ inċentiv għal pensjoni ta’ tfaddil li huwa 
vantaġġ soċjali ġeneralment mogħti lill-ħaddiema fuq bażi tal-istejtus oġġettiv tagħhom bħala 
ħaddiema. B’mod aktar preċiż, il-vantaġġ kien marbut mal-istejtus bħala persuni assigurati 
taħt l-iskema tal-assigurazzjoni tal-pensjoni statutorja Ġermaniża, minħabba li huma aktar 
affettwati mit-tnaqqis fil-livell tal-pensjoni statutorja, bid-deċiżjoni tal-leġiżlatur Ġermaniż. 
Għalhekk, din il-pożizzjoni speċifika ma kinitx relatata mal-kwistjoni dwar jekk il-persuna 
interessata kinitx soġġetta għal taxxa mingħajr limitazzjonijiet jew għal taxxa limitata. 
Wieħed għalhekk ma jistax iqabbel din il-pożizzjoni mal-pożizzjoni tal-petizzjonant li 
qiegħed jitlob sempliċiment li mit-taxxa tad-dħul tiegħu jitnaqqsu l-kontribuzzjonijiet għall-
iskema ta’ assigurazzjoni privata tiegħu għall-mard. Għalhekk, id-deċiżjoni tal-QEĠ rigward 
ir-Riester Rente ma tippermettix li wieħed jasal għal konklużjonijiet siewja fil-każ preżenti. 
Konsegwentement, ta’ min wieħed jinnota li l-Awstrija, bħala l-istat tar-residenza għal 
skopijiet ta’ taxxa tal-petizzjonant, għandha r-responsabilità li tagħtih l-ammont komplet tal-
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allowance personali1 u li tnaqqas l-iskema ta’ assigurazzjoni privata tiegħu għall-mard jekk 
tippermetti tali tnaqqis fir-rigward tal-ħlasijiet komparabbli għall-iskemi Awstrijaċi ta’
assigurazzjoni privata tiegħu ta’ mard. F’dan ir-rigward, huwa possibbli li wieħed jirreferi 
pereżempju għall-kawża Danner (C-136/00) fejn il-QEĠ ddikjarat li l-Artikolu 49 KE għandu 
jiġi interpretat bħala dak li jipprekludi leġiżlazzjoni fiskali ta’ Stat Membru milli tirrestrinġi 
jew tipprojbixxi t-tnaqqis għal skopijiet tat-taxxa fuq id-dħul ta’ kontribuzzjonijiet għal skemi 
volontarji ta’ pensjoni mħallsa lill-fornituri tas-servizz fi Stati Membri oħra waqt li 
tippermetti li tali kontribuzzjonijiet jitnaqqsu meta jitħallsu lill-istituzzjonijiet fl-ewwel Stat 
Mmbru msemmi (…). Dawn il-konklużjonijiet jistgħu jiġu applikati għall-kawża inkwistjoni 
wkoll. Għal finijiet ta’ kompletezza ta’ min wieħed jinnota li jekk it-tnaqqis ta’ ħlasijiet għal 
skema ta’ assigurazzjoni privata għall-mard ma jkunux possibbli fl-Awstrija inġenerali, 
jiġifieri anki fir-rigward ta’ tali ħlasijiet lill-iskemi Awstrijaċi, dan, fir-rigward tal-
petizzjonant, ikun jinvolvi biss nuqqas ta’ qbil li jirriżulta minn koeżistenza ta’ sistemi ta’
taxxa differenti mhux armonizzati.

Fil-każ tal-petizzjonant, it-trattament Ġermaniż ikkontestat  jidher li huwa konsistenti mal-liġi 
tal-UE. Huwa biss f’każ li d-dħul tal-petizzjonant li jkun ġej minn sorsi fil-Ġermanja jkollu 
jikkorrispondi mill-inqas għal 90% tad-dħul globali tiegħu li huwa jkun intitolat għat-tnaqqis 
personali mit-taxxa fuq id-dħul stipulat mil-leġiżlazzjoni Ġermaniża. Madankollu, dan 
mhuwiex il-każ hawnhekk. 

Għalhekk hija r-responsabilità tal-Awstrija, bħala l-istat tar-residenza għal skopijiet ta’ taxxa
tal-petizzjonant, li tagħtih allowance personali mogħtija lir-residenti fiskali fl-Awstrija u li 
tnaqqas il-ħlasijiet tal-iskema tal-assigurazzjoni privata tal-petizzjonant għall-mard jekk dan 
huwa stipulat mil-leġiżlazzjoni Awstrijaka.

                                               
1 Bħalissa EUR 11,000.


