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Suġġett: Petizzjoni 1053/2010, imressqa minn Antonio & Susanna Cifelli, ta’ 
nazzjonalità Taljana, dwar tassazzjoni doppja fl-Italja u l-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant Taljan għandu d-domiċilju fiskali tiegħu fil-Ġermanja iżda jaħdem bħala 
sewwieq tat-trakkijiet għal kumpanija Taljana. In-natura ta’ xogħlu tfisser li huwa jeżerċita l-
professjoni tiegħu madwar l-UE kollha. Kemm l-awtorità fiskali Taljana kif ukoll dik 
Ġermaniża jimponu fuqu taxxi, u barra minn hekk dawn l-awtoritajiet iżommu l-pożizzjonijiet 
rispettivi tagħhom fir-rigward tal-opinjoni professjonali rilevanti. Bażikament, il-familja qed 
tiġi intaxxata fuq 65% tad-dħul tagħha, biex b’hekk bilkemm ikun għad fadallhom biżżejjed 
flus għall-ħajja ta’ kuljum.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

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

Fl-istadju preżenti tal-liġi tal-UE, it-tassazzjoni diretta taqa’ essenzjalment fil-kompetenza tal-
Istati Membri tal-UE. Madankollu, fl-eżerċitar tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, l-Istati 
Membri jridu jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE 
(iktar ’il quddiem: it-TFUE) u konsegwentement, l-Istati Membri ma jistgħux jiddiskriminaw 
fuq il-bażi tan-nazzjonalità jew japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati għall-eżerċitar tal-
libertajiet garantiti mit-TFUE.

Għaldaqstant, bħalma kkonfermat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fin-nuqqas ta’ 
miżuri ta’ unifikazzjoni jew ta’ armonizzazzjoni tal-UE, l-Istati Membri jibqgħu kompetenti 
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sabiex jiddefinixxu, permezz ta’ atti konvenzjonali fiskali doppji jew unilaterali, il-kriterji ta’ 
kif titqassam is-setgħa tagħhom li jiġbru t-taxxa, b’mod partikolari, sabiex tiġi eliminata t-
tassazzjoni doppja. Għaldaqstant, huma l-Istati Membri li għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
sabiex jimpedixxu sitwazzjonijiet ta’ tassazzjoni doppja, billi japplikaw, b’mod partikolari, il-
kriterji segwiti fil-prattika fiskali internazzjonali1.

L-Italja u l-Ġermanja kkonkludew Konvenzjoni Fiskali biex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja, 
liema konvenzjoni ssegwi l-Mudell tal-OECD2. Il-Kummissjoni tifhem li t-tassazzjoni doppja 
li ġarrab il-petizzjonant tirriżulta minn opinjonijiet differenti bejn il-Ġermanja u l-Italja 
rigward kif id-drittijiet tal-intaxxar fuq id-dħul tiegħu għandhom jitqassmu, f’konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni tagħhom, li jittratta t-tassazzjoni tas-
servizzi personali dipendenti. 

Billi l-interpretazzjoni tal-Konvenzjonijiet Fiskali tibqa’ r-responsabilità tal-Istati Membri li 
kkonkludewhom, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti ta’ dawn l-Istati li jsolvu l-
każ ta’ tassazzjoni doppja li jirriżulta permezz ta’ proċedura ta’ ftehim reċiproku. Il-
Kummissjoni hija konxja li, sfortunatament, il-proċeduri ta’ ftehim reċiproku skont il-
konvenzjonijiet dwar it-tassazzjoni doppja ma jiżgurawx neċessarjament il-fatt li l-Istati 
Kontraenti se jilħqu ftehim u li, għaldaqstant, se jirrimedjaw għal din it-tassazzjoni doppja 
mġarrba miċ-ċittadini li jħallsu t-taxxa.

Il-Kummissjoni tqis li l-ħelsien mit-tassazzjoni doppja fi ħdan l-UE hija essenzjali għall-
funzjonament tajjeb tas-Suq Intern u hija mħassba dwar każijiet ta’ tassazzjoni doppja mhux 
solvuti. Għaldaqstant, il-Kummissjoni organizzat konsultazzjoni pubblika3 fl-2010 sabiex 
tieħu idea tan-numru u tat-tip ta’ każijiet ta’ tassazzjoni doppja li ma ġewx solvuti permezz 
tal-konvenzjonijiet ta’ tassazzjoni doppja bejn l-Istati Membri tal-UE u biex tiġbor l-
opinjonijiet tal-partijiet interessati dwar soluzzjonijiet fattibbli. Fuq din il-bażi, il-
Kummissjoni se toħroġ Komunikazzjoni fit-tieni kwart tal-2011 dwar is-soluzzjonijiet 
possibbli biex tiġi indirizzata t-tassazzjoni doppja fl-UE. Il-Kummissjoni beħsiebha 
tipproponi soluzzjonijiet fl-2012 fuq il-bażi tar-riżultati tal-istima tal-impatt.
Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li l-każijiet ta’ impożizzjoni ta’ tassazzjoni doppja bħal dak tal-
petizzjonant jirriskjaw li jipperikolaw il-funzjonament tas-Suq Intern. Hija beħsiebha tieħu 
inizjattivi fil-livell politiku biex tipprova ssolvi dawn il-problemi. Madankollu, il-
Kummissjoni attwalment ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-liġi tal-UE fil-każ tal-
petizzjonant u, għaldaqstant, mhijiex f’pożizzjoni li tintervieni. It-tassazzjoni doppja mġarrba 
mill-petizzjonant jeħtieġ li tiġi indirizzata mill-Italja u l-Ġermanja. Minbarra t-talba ta’ 
proċedura ta’ ftehim reċiproku u rifużjoni tat-taxxa f’konformità mal-Artikoli 26 u 29 tal-
Konvenzjoni bejn l-Italja u l-Ġermanja, il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-petizzjonant juża r-
rimedji kollha għad-dispożizzjoni tiegħu fil-livell nazzjonali, kemm l-Italja kif ukoll il-
Ġermanja, sabiex jiddefendi drittijietu u jikseb rimedju għat-tassazzjoni doppja mġarrba, billi 
                                               
1 Ara, pereżempju, il-Kawża C-128/08 Damseaux, paragrafu 30.
2 OECD (2010), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (Mudell tal-
Konvenzjoni Fiskali dwar id-Dħul u l-Kapital 2010): Condensed Version (Verżjoni Mqassra) 
– Lulju, 2010 (http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF)
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm
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l-qrati nazzjonali biss huma kompetenti f’din il-kwistjoni.


