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Suġġett: Petizzjoni 0361/2010, imressqa minn Kjell Håkansson, ta’ nazzjonalità Svediża, 
dwar il-ftehim dwar it-taxxa bejn l-Isvezja u d-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li kemm fl-Isvezja u kemm fid-Danimarka, it-taxxi jitħallsu lill-
muniċipalità ta’ residenza, fejn min iħallas it-taxxa jista’ jibbenefika mis-servizzi pprovduti 
mill-muniċipalità. Madankollu għall-ħaddiema li jivvjaġġaw bejn l-Isvezja u d-Danimarka 
japplikaw regoli differenti ladarba huma jħallsu t-taxxa lill-muniċipalità fejn jaħdmu. Il-
petizzjonant jispjega li għadd kbir ta’ ħaddiema jgħixu f’Malmö, fejn l-ispejjeż tal-ħajja huma 
iktar baxxi, iżda jaħdmu f’Kopenħagen. Dawn l-individwi, għaldaqstant, iħallsu t-taxxa 
tagħhom f’Kopenħagen, u l-muniċipalità ta’ residenza tagħhom titlef ammont konsiderevoli 
ta’ dħul u dan, imbagħad, jaffettwa l-kwalità tas-servizzi pprovduti mill-muniċipalità. Il-
petizzjonant jispjega li din is-sitwazzjoni ma tapplikax għal min jivvjaġġa bejn l-Isvezja u n-
Norveġja jew il-Finlandja rispettivament. Jenfasizza wkoll li ħafna ħaddiema huma mġiegħla 
jirrisjedu l-Isvezja peress li seħibhom ma jistax jikseb permess ta’ residenza fid-Danimarka 
minħabba l-politika restrittiva tad-Danimarka dwar l-immigrazzjoni. Peress li l-petizzjonant 
jiddubita l-konformità ta’ din is-sitwazzjoni mad-dispożizzjonijiet tal-UE li jipprojbixxu d-
diskriminazzjoni u t-tagħwiġ tal-kompetizzjoni, huwa jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu l-
kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta' Settembru 2010

Il-petizzjonant huwa ċittadin Svediż li jgħix l-Isvezja u jaħdem id-Danimarka. Jispjega li, 
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kemm fl-Isvezja kif ukoll fid-Danimarka, it-taxxa muniċipali titħallas lill-muniċipalità ta' 
residenza. Dan huwa wkoll il-kriterju li japplika għal min jaqsam il-fruntieri bejn l-Isvezja u 
n-Norveġja u l-Isvezja u l-Finlandja. B'kuntrast, il-ħaddiema li jivvjaġġaw bejn l-Isvezja u d-
Danimarka jridu jħallsu t-taxxa lill-muniċipalità ta' fejn jaħdmu, ħlief jekk kienu bdew 
jivvjaġġaw bejn l-Isvezja u d-Danimarka qabel l-1997. Il-petizzjonant jiddikjara li (i) dan it-
trattament differenti huwa diskriminatorju u li (ii) iwassal biex il-muniċipalitajiet Svediżi fejn 
jgħix min jivvjaġġa jitilfu ammont konsiderevoli ta' dħul, li mbagħad jaffettwa l-kwalità tas-
servizzi li jipprovdu.

It-trattament għall-iskop ta' taxxa deskritt mill-petizzjonant joriġina mill-applikazzjoni tar-
regoli dwar l-allokazzjoni tad-drittijiet tat-tassazzjoni miftiehma mill-Istati Membri 
konċernati (i.e. id-Danimarka u l-Isvezja) skont il-Konvenzjoni Nordika tal-19961 u ma 
jiksirx il-liġi tal-UE,

Skont il-każistika stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ), l-Istati Membri jżommu s-
setgħa li jiddefinixxu, bi trattat jew unilateralment, il-kriterji għall-allokazzjoni tas-setgħat ta' 
tassazzjoni tagħhom, sakemm ma jdaħħlux leġiżlazzjoni li tiddiskrimina, direttament jew 
indirettament, kontra min ma jkunx ċittadin. Il-pajjiżi Nordiċi ftiehmu li, bħala regola 
ġenerali, id-dħul mill-impjieg ta' ħaddiem ta' Stat li jaħdem fi Stat ieħor jista' jiġi ntaxxat fl-
Istat Membru fejn jiġi eżerċitat l-impjieg. Madankollu, kienu miftiehma ċerti eċċezzjonijiet 
għal din ir-regola għal ħaddiema li jaqsmu l-fruntieri ben il-Finlandja, in-Norveġja u l-Isvezja. 
B'kuntrast, ma ngħatat l-ebda eċċezzjoni għall-ħaddiema li jaqsmu l-fruntiera biex jaħdmu d-
Danimarka. Dan ifisser li tapplika r-regola ġenerali u għalhekk id-Danimarka, fil-każ 
ikkonċernat il-muniċipalitajiet Daniżi, għandhom id-dritt jimponu taxxa fuq id-dħul mill-
impjieg taċ-ċittadini Svediżi li jaħdmu d-Danimarka. Il-petizzjonant bir-raġun jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li min beda jivvjaġġa bejn l-Isvezja u d-Danimarka qabel l-1997 iħallas 
taxxa muniċipali fil-muniċipalità fejn jgħix. Dan minħabba eċċezzjoni oħra għar-regola 
msemmija hawn fuq, li ngħatat lill-ħaddiema li jaqsmu l-fruntieri li qabel d-dħul fis-seħħ tal-
Konvenzjoni Nordika tal-1996 (fl-1 ta' Jannar 1997) kienu ntaxxati esklużivament fl-Isvezja.

Il-ġabra ta' regoli mesemmija hawn fuq fiha l-kriterji dwar l-allokazzjoni tad-drittijiet tat-
tassazzjoni li d-Danimarka u l-Isvezja adottaw bilateralment għat-tassazzjoni tad-dħul mill-
impjieg. Bħala konsegwenza ta' dawn ir-regoli, uħud minn dawk li jivvjaġġaw bejn id-
Danimarka u l-Isvezja jistgħu jiġu ttrattati, għall-finijiet ta' taxxa muniċipali, b'mod differenti 
minn ċittadini Svediżi oħra li jħallsu t-taxxi. Madankollu, din id-differenza fit-trattament 
għall-iskop ta' taxxa ma twassalx għal diskriminazzjoni li tmur kontra l-liġi tal-UE għax ir-
regoli ma jwasslux għal diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità u ma jillimitawx l-eżerċitar 
tal-libertajiet tat-Trattati tal-KE. Bil-kuntrarju, jidher li t-taxxa muniċipali medja Daniża hija 
anqas mit-taxxa muniċipali medja Svediża, li jfisser li l-persuni li jħallsu t-taxxi u li 
jivvjaġġaw bejn id-Danimarka u l-Isvezja jistgħu jkunu suġġetti għal tassazzjoni aktar baxxa 
mill-biċċa l-kbira tal-persuni Svediżi li jħallsu t-taxxi. Il-fatt li l-muniċipalitajiet Svediżi fejn 
jgħixu l-persuni li jivvjaġġaw jistgħu jitilfu xi dħul bħala konsegwenza ta' dawn ir-regoli 
huwa kwistjoni li ma taqax fl-ambitu tal-liġi tal-UE.

                                               
1 Konvenzjoni bejn il-Pajjiżi Nordiċi għall-Evitar tat-Tassazzjoni Doppja fir-rigward tat-Taxxi 

fuq id-Dħul u l-Kapital, iffirmata mid-Danimarka, il-Gżejjer Faeroe, il-Finlandja, l-Islanda, 
in-Norveġja u l-Isvezja fit-23 ta' Settembru 1996.
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It-trattament ta' min jivvjaġġa bejn l-Isvezja u d-Danimarka għal finijiet ta' taxxa muniċipali li 
l-petizzjonant jikkontetsa, joriġina mir-regoli dwar l-allokazzjoni tad-drittijiet tat-tassazzjoni 
li l-Istati Membri jżommu d-dritt li jinnegozjaw. Min jivvjaġġa bejn id-Danimarka u l-Isvezja 
jista' jiġi ttrattat b'mod differenti minn persuni oħra Svediżi li jivvjaġġaw għal finijiet ta' taxxa 
muniċipali, iżda din id-differenza fit-trattament għall-iskop ta' taxxa ma tfissirx 
diskriminazzjoni li tmur kontra l-liġi tal-UE. 


