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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1863/2009, imressqa minn Udo Zucker, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar l-allegata interpretazzjoni ħażina, min-naħa tal-awtoritajiet Portugiżi, 
tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar tassazzjoni ta’ 
riżervi fuq id-dħul fil-forma ta’ pagamenti ta’ mgħax

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa residenti fil-Portugall, għandu riżervi fuq id-dħul fil-forma 
ta’pagamenti ta’ mgħax mill-Ġermanja. Huwa jallega li l-awtoritajiet tat-taxxa Portugiżi qed 
jinterpretaw ħażin id-dħul tat-taxxa tiegħu tal-Ġermanja u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
msemmija hawn fuq, u b’mod partikolari l-Artikolu 6 tad-Direttiva, ‘Definizzjoni ta’ 
pagament ta’ mgħax’, li l-paragrafu 2 tiegħu jistipula li meta aġent ta’ pagament m’għandux 
informazzjoni dwar il-proporzjon tad-dħul li jiġi minn pagament ta’ mgħax, l-ammont totali 
tad-dħul għandu jiġi kkunsidrat bħala pagament ta’ mgħax. L-awtoritajiet Portugiżi jqisu 
d-dħul kollu skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 6 tad-Direttiva, u d-dħul kollu skont l-Artikolu 
6, paragrafu 2 tad-Direttiva bħala taxxabbli, u dan jirriżulta f’talbiet tat-taxxa enormi b’effett 
retroattiv. Il-petizzjonant għalhekk jappella lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li tinstab 
soluzzjoni għal din il-kwistjoni, li fil-fehma tiegħu tikkostitwixxi ksur tal-prinċipji tal-UE 
dwar il-libertà tal-moviment ta’ individwi u prodotti finanzjarji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

L-għan aħħari tad-Direttiva dwar tassazzjoni ta’ riżervi fuq id-dħul fil-forma ta’ pagamenti ta’ 
mgħax (id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE tat-3 ta’ Ġunju 2003, minn hawn ’il quddiem 
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imsejħa “id-Direttiva”) huwa li jkun possibbli li riżervi fuq id-dħul fil-forma ta’ pagamenti ta’ 
mgħax li jsiru fi Stat Membru wieħed lil użufruttwarji li huma individwi residenti fi Stat 
Membru ieħor ikunu suġġetti għal tassazzjoni effettiva skont il-liġijiet tal-Istat Membru tal-
aħħar (Premessa 8 tad-Direttiva). Id-Direttiva hija wieħed mill-istrumenti mdaħħla fis-seħħ 
sabiex jiġġieldu b’mod aħjar l-evażjoni tat-taxxa u biex jipprevjenu t-tfixkil fil-movimenti ta’ 
kapital filwaqt li jirrispettaw il-moviment liberu ta’ kapital garantit mit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

L-għan tad-Direttiva jinkiseb permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni fir-rigward tal-
pagamenti ta’ mgħax bejn l-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri. Id-Direttiva tistipola li 
f’ċerti ċirkostanzi (l-Artikolu 6, 2° tad-Direttiva), meta aġent ta’ pagament m’għandux 
informazzjoni dwar il-proporzjon tad-dħul li jiġi minn pagament ta’ mgħax, l-ammont totali 
tad-dħul għandu jiġi kkonsidrat bħala pagament ta’ mgħax u kkomunikat lill-Istat Membru 
tar-residenza tal-użufruttwarju tal-imgħax.

Id-Direttiva ma tinterferix mad-drittijiet tal-Istati Membri li jintaxxaw (in-natura tad-dħul, 
jekk id-dħul huwiex intaxxat u, jekk dan huwa minnu, b’liema rata), jew mal-proċeduri 
domestiċi tagħhom (ħtieġa għal dikjarazzjoni tad-dħul minn min iħallas it-taxxa, limiti ta’ 
żmien eċċ.). Fi kliem ieħor, min iħallas it-taxxa jeħtieġ li jikkonforma mal-proċeduri interni 
tal-Istat Membru ta’ residenza tiegħu u, fejn ikun xieraq, għandu jħallas it-taxxa meta l-liġi 
domestika tistipula dan. L-informazzjoni li waslet mill-Istati Membri l-oħra hija użata mill-
amministrazzjoni tat-taxxa biss biex tiżgura li min iħallas it-taxxa jkun konformi mal-obbligi 
domestiċi tiegħu rigward it-taxxa. 

Konsegwentement, il-petizzjonant għandu jiċċara s-sitwazzjoni fiskali tiegħu u, b’mod 
partikolari, in-natura tad-dħul irċevut mill-Ġermanja mal-amministrazzjoni tat-taxxa tal-Istat 
Membru tiegħu ta’ residenza (il-Portugall). Jista’ jkun hemm ksur tal-liġi Komunitarja biss 
jekk id-dħul minn sors Ġermaniż jiġi ttrattat b’mod anqas favorevoli minn dħul simili miksub 
fil-Portugall. Iżda l-fatti ppreżentati mill-petizzjonant ma jurux li hemm tali differenza fit-
trattament.


