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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0652/2010, imressqa minn Pierre Gérard, ta’ nazzjonalità Belġjana, 
f’isem il-“Comité de Défense des Frontaliers belgo-français”, dwar it-tassazzjoni 
tal-pensjonijiet supplimentari Franċiżi fil-Belġju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa l-president tal-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq, jilmenta dwar id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tat-taxxa Belġjana tal-2004, l-hekk imsejħa Liġi Vandenbroucke, 
relatata mat-tassazzjoni tal-pensjonijiet supplimentari Franċiżi, li daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ 
Diċembru 2009 b’effett retroattiv mill-1 ta’ Jannar 2007. Il-petizzjonant jistqarr li pensjonijiet 
supplimentari minn Franza mogħtija qabel dik id-data huma intaxxati mill-awtoritajiet tat-
taxxi Belġjani bħala dħul tal-grupp 1, fejn il-persentaġġ li jitnaqqas huwa l-ogħla, filwaqt li l-
pensjonijiet supplimentari  mogħtija wara dik id-data huma stmati bħala dħul tal-grupp 2 
b’taxxa baxxa. Il-petizzjonant iħoss li din is-sitwazzjoni tikkostitwixxi diskriminazzjoni serja 
kontra pensjonanti li huma akbar fl-età. Għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga din il-problema serja li taffettwa kważi 45,000 pensjonant Belġjan li jirċievi 
pensjoni supplimentari Franċiża.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li dawk il-ħaddiema pensjonanti li ħadmu fiż-żona tal-fruntiera, li huma 
Franko-Belġjani, li jgħixu l-Belġju u li jibbenefikaw minn pensjoni supplimentari li tinħareġ 
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minn Franza huma diskriminati fuq il-livell fiskali meta mqabbla ma’ ħaddiema li minn 
dejjem ħadmu f’wieħed biss minn dawn l-Istati Membri. Huwa jitlob l-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew biex dan tal-aħħar jissuġġerixxi emendi għall-ftehima fiskali bejn il-Belġju u Franza 
jew xi tibdiliet fil-leġiżlazzjoni fiskali Belġjana.

Bażikament, huwa jitlob li l-ħaddiema Franko-Belġjani li jaħdmu fiż-żona tal-fruntiera:
1) jiġu intaxxati fil-pajjiż ta’ oriġini – jiġifieri, fi Franza – bħalma ġie stabbilit reċentement 
fil-Protokoll addizzjonali għall-Ftehima fiskali Franko-Belġjana, tal-ħaddiema attivi li jaħdmu 
fiż-żona tal-fruntiera;

2) jew inkella, li t-tassazzjoni fil-Belġju fuq il-pensjonijiet supplimentari tagħhom li jinħarġu 
minn Franza (permezz tal-iskema pay-as-you-go) tkun implimentata b’rata ta’ tassazzjoni 
mnaqqsa (meta mqabbla mar-rata ordinarja) prevista fil-Belġju għall-pensjonijiet 
supplimentari (permezz ta’ kapitalizzazzjoni) li jinħarġu mill-Belġju.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
It-tassazzjoni tal-ħaddiema li jaħdmu fiż-żona tal-fruntiera, attivi jew pensjonanti, tibqa’ 
suġġett ta’ kontroversji minħabba n-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tas-sistemi fiskali nazzjonali 
tal-Istati Membri u n-nuqqas ta’ koordinazzjoni bejn il-leġiżlazzjonijiet tagħhom fir-rigward 
tas-sigurtà soċjali – koordinati bejniethom permezz ta’ regolament tal-UE – u r-regoli previsti 
mill-ftehimiet fiskali bilaterali.
Is-sitwazzjoni taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu l-Belġju u jaħdmu (jew ħadmu) fi Franza hija 
partikolarment kumplessa u tippreżenta aspetti li jista’ jkollhom impatt kemm fuq il-flussi 
migratorji kif ukoll fuq ix-xogħol transkonfinali minħabba sovrapożizzjoni żvantaġġuża 
(kontribuzzjonijiet soċjali ogħla fi Franza/tassazzjoni diretta ogħla fil-Belġju) tat-tnaqqis 
fiskali obbligatorju kollu.
It-tibdiliet li saru reċentement fil-ftehima fiskali bejn dawn iż-żewġ Stati Membri rranġaw xi 
ftit is-sitwazzjoni tal-ħaddiema attivi iżda ma affettwaw xejn is-sitwazzjoni tal-ħaddiema 
pensjonanti li jagħmlu parti mill-maġġoranza tal-membri tal-“Comité de Défense des 
Frontaliers belgo-français” (CDF), li tiegħu l-petizzjonant huwa l-president1.
Hekk kif diġà nnutat il-Kummissjoni2, id-dispożizzjonijiet fiskali nazzjonali, li tħejjew billi 
ġiet ikkunsidrata esklussivament (jew essenzjalment) is-sitwazzjoni nazzjonali, jistgħu 
jwasslu għal xi żvantaġġi jekk jiġu applikati f’kuntest transkonfinali. Issa, fl-istat attwali 
tagħha, il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tippermettix, bi prinċipju, li tinstab soluzzjoni għal 
żvantaġġi possibbli ta’ dan it-tip.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu, unilateralment jew fil-qafas tal-
ftehimiet ma’ Stati (Membri) oħra, il-kriterji tad-distribuzzjoni tas-setgħa ta’ tassazzjoni 
tagħhom, hekk kif ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-Ġustizzja3.

Kollox ma’ kollox, fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-
                                               
1 L-anness 1 jispjega iktar fid-dettall il-qafas legali u s-sitwazzjoni tal-ħaddiema Franko-
Belġjani li jaħdmu fiż-żona tal-fruntiera.
2 Kummissjoni Ewropea, Il-koordinazzjoni tas-sistemi fiskali diretti tal-Istati Membri fis-Suq 
Intern, punt 1; COM 823 (2006).
3 QĠKE, Każ C-336/96 (Gilly), punti 23 et seq.
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kwistjoni fiskali, din il-kwistjoni – inkluża l-konklużjoni tal-ftehimiet fiskali – għadha taqa’ 
taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Huwa biss f’każ li l-leġiżlazzjonijiet jew il-ftehimiet 
inkwistjoni jkunu jikkonsistu f’miżuri li jmorru kontra l-libertajiet fundamentali li l-
Kummissjoni tkun tista’ tintervieni1.

Jirriżulta li l-sempliċi fatt li ż-żewġ pajjiżi msemmija hawnhekk attribwixxew il-kompetenza 
tat-tassazzjoni fuq il-pensjonijiet inkwistjoni lill-pajjiż ta’ residenza tal-persuna kkonċernata 
ma jmurx kontra l-liġi tal-Unjoni attwali.

Fir-rigward tat-trattament fiskali ta’ dawn il-pensjonijiet mid-dipartiment fiskali tal-Belġju 
nnifsu, tajjeb jiġi osservat li d-differenza li teżisti, f’termini ta’ rati fiskali, bejn id-dħul li 
jirriżulta mis-sistema ta’ kapitalizzazzjoni, min-naħa l-waħda, u mis-sistema pay-as-you-go, 
min-naħa l-oħra, mhux neċessarjament tfisser diskriminazzjoni li tmur kontra l-liġi tal-Unjoni.
Il-Kummissjoni Ewropea fil-passat diġà eżaminat ilment simili għal dak imressaq f’din il-
petizzjoni mingħajr ma osservat l-ebda ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea2.

Madankollu, ladarba kien hemm xi tibdil fil-leġiżlazzjoni fiskali u soċjali Belġjana matul 
dawn l-aħħar snin3, ta’ min wieħed jipproċedi b’investigazzjoni supplimentari.

Għalhekk, il-Kummissjoni tipproponi li l-petizzjonant jiġi informat bl-eżami li se jsegwi tat-
tibdiliet li saru fil-leġiżlazzjoni Belġjana matul dawn l-aħħar snin fir-rigward tat-trattament 
fiskali tal-pensjonijiet supplimentari biex jiġi ddeterminat jekk kienx hemm xi ksur tal-liġi tal-
UE.

                                               
1 Ara anness 1, punt 1.2.
2 Ara anness 1, punt 1.8.
3 B’mod partikolari, it-tibdiliet li saru fil-Liġi tat-28 ta’ April 2003 dwar il-pensjonijiet 
supplimentari (“Liġi Vandenbroucke”), permezz ta’ L. 23.12.2005, art.104; L. 20.7.2006, 
art.45; L. 22.12.2008, art. 129. Ara anness 1, nota 26. Sa mill-2009, il-Belġju u Franza wkoll 
biddlu l-ftehima fiskali tagħhom (anness 3).


