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Suġġett: Petizzjoni 1211/2009, imressqa minn Leond Brevdo, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar tassazzjoni doppja bejn il-Ġermanja u Franza

Petizzjoni 1439/2009 imressqa minn Bernhard Frey, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar trattament inġust dwar taxxa għal ħaddiema li jaqsmu l-
konfini bejn Franza u l-Ġermanja

Petizzjoni 1610/2009 imressqa minn Agostino Consigliere, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar it-tassazzjoni doppja bejn l-Italja u Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni 1211/2009

Dan il-petizzjonant Ġermaniż huwa professur f’università Franċiża iżda jgħix il-Ġermanja. L-
awtoritajiet Ġermaniżi huma tal-opinjoni li huwa għandu jħallas it-taxxa tad-dħul fil-
Ġermanja, filwaqt li l-awtoritajiet Franċiżi jaqblu mal-interpretazzjoni tiegħu tal-ftehima dwar 
it-tassazzjoni doppja bejn Franza u l-Ġermanja, jiġifieri li għandu jħallas it-taxxa tad-dħul li 
tirriżulta mill-fatt li hu ħaddiem fis-settur pubbliku fi Franza.

Sommarju tal-petizzjoni 1439/2009

Il-petizzjonant huwa Ġermaniż, jgħix fi Franza u jaħdem fil-Ġermanja. Sa ftit taż-żmien ilu 
min kien jimpjegah kien jinsab f’firxa ta’ 30km mill-konfini Franċiżi, li kien ifisser li kien 
jikkwalifika bħala ħaddiem transkonfinali u kien iħallas it-taxxi fi Franza. Il-persuna 
Ġermaniża ġdida li qed timpjegah tinsab ’il barra mill-firxa ta’ 30km, li jfisser li issa huwa 
intaxxat fil-Ġermanja, għalkemm għadu jmur u jiġi minn u lejn id-dar tiegħu fi Franza. Huwa 
jqis li din is-sitwazzjoni hija arbitrarja u inġusta.
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Sommarju tal-petizzjoni 1610/2009

Il-petizzjonant huwa pensjonant u residenti fi Franza. L-awtoritajiet fiskali Taljani jkomplu 
jintaxxaw il-pensjoni tiegħu, għalkemm - huwa jallega - il-ftehima ta’ tassazzjoni doppja bejn 
iż-żewġ pajjiżi tipprevedi li t-taxxa fuq id-dħul għandha tinġabar fil-pajjiż tar-residenza.

2. Ammissibilità

Il-Petizzjoni 1211/2009 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 2009. Il-Petizzjoni 
1439/2009 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Petizzjoni 1610/2009 ġiet 
iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2010.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Kummenti ġenerali dwar il-petizzjonijiet

Fl-istadju preżenti tal-liġi tal-UE, it-tassazzjoni diretta taqa’ essenzjalment fil-kompetenza tal-
Istati Membri tal-UE. Madankollu, fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom ta’ tassazzjoni, l-Istati 
Membri jridu jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. 
Konsegwentement, l-Istati Membri ma jistgħux jiddiskriminaw fuq il-bażi ta’ nazzjonalità jew 
japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati għall-eżerċitar tal-libertajiet garantiti mil-liġi tal-
UE. F’dawn il-limiti, bi prinċipju, kull Stat Membru huwa liberu li jiddeċiedi r-regoli tiegħu 
stess fuq it-tassazzjoni diretta.

Waqt li l-abolizzjoni tat-tassazzjoni doppja fl-Unjoni Ewropea tibqa’ wieħed mill-objettivi 
għal funzjonament tajjeb tas-Suq Intern, il-liġi tal-Unjoni, fl-istat attwali tagħha, ma 
tistabbilixxi l-ebda kriterju ġenerali għall-attribuzzjoni tal-oqsma ta’ kompetenza bejn l-Istati 
Membri f’konnessjoni mal-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja fl-Unjoni Ewropea.

Kif enfasizzat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE: “It-taxxi fuq id-dħul personali huma kwistjoni li 
jridu jiddeterminawha l-Istati Membri, bil-kundizzjoni li huma jirrispettaw l-obbligi tagħhom 
skont it-trattati tal-UE, u li, b’mod partikolari, tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni fuq il-
bażi ta’ nazzjonalità.”1

L-Istati Membri tal-UE attwalment itaffu t-tassazzjoni doppja internazzjonali fuq id-dħul u l-
kapital bis-saħħa ta’ miżuri domestiċi jew permezz ta’ Konvenzjonijiet għall-Prevenzjoni tat-
Tassazzjoni Doppja (DTCs), li ġeneralment isegwu l-Mudell ta’ Konvenzjoni tal-OECD. 

Madankollu, in-netwerk tad-DTCs bejn l-Istati Membri tal-UE mhux lest kompletament.

Kif enfasizzat il-Qorti, l-Istati Membri huma liberi li, fil-qafas ta’ dawk id-DTCs, 
jiddeterminaw il-fatturi ta’ konnessjoni għall-ħtiġijiet li jiġu allokati s-setgħat ta’ tassazzjoni.2

Skont il-Qorti, l-iżvantaġġi li jistgħu joħorġu mill-eżerċitar parallel tal-kompetenzi tat-taxxa 
minn Stati Membri differenti ma jikkostitwixxux restrizzjonijiet ipprojbiti mit-Trattat tal-KE.3

Barra dan, l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ xi trattat dwar it-taxxa hija kwistjoni tal-
                                               
1 Il-kawża 324/2000 Lankhorst-Hohorst GmbH v Finanzamt Steinfurt [2002] ECR I-11779, para 26.
2 Każ C-307/97, Saint Gobain ZN, paragrafu 57; C-376/03, D. v Inspecteur van de Belastingdienst, paragrafu 52.
3 C-513/04, Kerckhaert u Morres, paragrafi 19, 20 u 24 u C-194/06, Orange European Smallcap Fund.
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Istati Membri kontraenti ladarba dik il-kwistjoni ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi 
Komunitarja.1

Id-dokument ta’ ħidma tal-2001 tal-persunal tal-Kummissjoni dwar it-Tassazzjoni tal-
Kumpaniji fis-Suq Intern2 issuġġerixxa li hemm numru sinifikanti ta’ kwistjonijiet ta’ 
tassazzjoni doppja li mhux qed jiġu indirizzati kif xieraq la mid-DTCs li hemm bejn l-Istati 
Membri u lanqas mid-dispożizzjonijiet għall-ħelsien mit-taxxa unilaterali. Il-Kummissjoni 
attwalment qed tikkunsidra l-ħtieġa għal azzjoni f’oqsma diversi relatati mat-tassazzjoni 
doppja transkonfinali. Attwalment, il-pożizzjoni hija kif ġej:

 Il-Kummissjoni nidiet konsultazzjoni pubblika onlajn fis-27 ta’ April dwar il-problemi 
tat-tassazzjoni doppja fis-Suq Intern sabiex tikseb dejta dwar sitwazzjonijiet ta’ 
tassazzjoni doppja fi ħdan is-Suq Intern.

 Hija qed tikkunsidra Komunikazzjoni li tista’ tippreżenta ġabra ta’ diffikultajiet u 
problemi li ċ-ċittadini tal-UE attwalment qed jiltaqgħu magħhom waqt operazzjonijiet 
transkonfinali u tiddeskrivi liema miżuri diġà qed jittieħdu jew jistgħu jittieħdu biex 
jiġu miġġielda dawn il-problemi.

 Qed tikkunsidra jekk hemmx ħtieġa ta’ azzjoni biex jiġu indirizzati dawn il-problemi 
tat-taxxa doppja ta’ suċċessjoni.

 Hija qed teżamina t-taxxi fuq id-dividendi u l-interessi f’sitwazzjonijiet transkonfinali 
u jekk dawn jippreżentawx problemi għall-investituri transkonfinali.

 Hija qed teżamina l-evidenza tal-problemi tat-tassazzjoni doppja fuq id-dħul u l-
kapital u qed tikkunsidra soluzzjonijiet possibbli.

Osservazzjonijiet dwar il-Petizzjoni 1211/2009
L-interpretazzjoni tal-konvenzjonijiet dwar it-taxxa tibqa’ r-responsabilità prinċipali tal-Istati 
Membri tal-UE li ffirmawhom.
Skont l-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni għall-Prevenzjoni tat-Taxxa Doppja bejn Franza u l-
Ġermanja (DTC), kontributur tat-taxxa li jipprova li bata tassazzjoni doppja jista’ japplika lill-
Istat ta’ residenza tiegħu biex jitlob li l-awtoritajiet tat-taxxa relevanti jaqblu li għandhom 
jissewwew l-okkorrenzi ta’ tassazzjoni doppja.
Fejn l-awtoritajiet kompetenti jonqsu li jilħqu ftehim fi żmien 24 xahar mill-ġurnata li l-
kontributur tat-taxxa ppreżenta l-każ tiegħu, jistgħu jaqblu li jaħtru kummissjoni ta’ arbitraġġ.
Fid-dawl ta’ dan li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant jikkuntattja 
lill-awtorità kompetenti tal-Ġermanja skont l-Artikolu 25 tad-DTC bejn Franza u l-Ġermanja 
biex jispjega s-sitwazzjoni tiegħu.

Osservazzjonijiet dwar il-Petizzjoni 1439/2009

Skont il-liġi Komunitarja attwali, l-Istati Membri huma kompetenti li jiddeterminaw il-kriterji 
għall-allokazzjoni tas-setgħat ta’ tassazzjoni bejniethom stess, dejjem jekk jirrispettaw l-

                                               
1 Il-kawża C-298/05, Columbus Containers, paragrafu 47.
2 SEC (2001) 1681 - http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/company_tax_study_en.pdf
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obbligi tagħhom skont it-Trattat KE.

Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà stqarret f’każ simili1 li m’hemmx ksur tal-liġi tal-KE.
F’dan l-isfond, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li m’hemmx ksur tal-liġi tal-UE.

Osservazzjonijiet dwar il-Petizzjoni 1610/2009

L-Istati Membri tal-UE għandhom il-kompetenza esklussiva li jiddeterminaw il-kriterji għall-
allokazzjoni tas-setgħat rigward it-taxxi bejniethom stess.

F’dak is-sens, hija ġeneralment kwistjoni għall-qrati nazzjonali aktar milli għall-
istituzzjonijiet tal-UE biex jinterpretaw id-DTCs fir-rigward tal-ħtieġa li jiddeterminaw id-
drittijiet ta’ tassazzjoni rispettivi tal-Istati kkonċernati fil-każijiet ta’ tilwim bejn il-
kontributuri tat-taxxa u l-amministrazzjonijiet nazzjonali.

F’konnessjoni mal-istat legali tal-Mudell OECD, il-Pajjiżi Membri tal-OECD mhumiex 
obbligati legalment biex isegwu r-regoli tal-Mudell OECD. Il-Mudell huwa biss 
rakkomandazzjoni u ma jorbotx legalment lil dawn il-pajjiżi.
Ta’ min wieħed jikkjarifika li l-Kummentarju għall-Mudell OECD jirreferi espliċitament 
għall-possibilità li l-Pajjiżi Membri tal-OECD jaqblu li l-pensjonijiet u pagamenti oħra 
magħmula skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali ta’ Stat Kontraenti jistgħu jiġu intaxxati 
f’dak l-Istat, bħalma qed tagħmel l-Italja fil-każ tal-petizzjonant. Fil-fatt, ħafna Stati Membri 
tal-UE użaw din l-għażla meta nnegozjaw il-Konvenzjonijiet tagħhom għall-Prevenzjoni tat-
Taxxa Doppja.
F’dan l-isfond, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li m’hemmx ksur tal-liġi tal-UE.

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 1211/2009 (REV), li waslet fl-
10 ta’ Ġunju 2011

Il-petizzjonant fil-bidu allega li kien ġie intaxxat darbtejn mill-awtoritajiet tat-taxxa Franċiża 
u Ġermaniża, minħabba interpretazzjoni diverġenti tal-ftehim tat-taxxa Franko-Ġermaniż. Fit-
tweġiba tagħha tal-11/05/10, il-Kummissjoni ssuġġerixxiet li l-petizzjonant jikkuntattja lill-
awtorità kompetenti tal-Ġermanja skont l-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni tat-Taxxa Doppja bejn 
Franza u l-Ġermanja (KTD).

Il-petizzjonant issa qed jistqarr fl-ittra tiegħu datata 31 ta’ Jannar 2011 li huwa qed jiġi 
diskriminat minħabba raġunijiet ta’ nazzjonalità mill-uffiċċju tat-tassazzjoni Ġermaniża, li 
skont dan l-uffiċċju l-petizzjonant għandu jħallas it-taxxi tiegħu fil-Ġermanja. Fl-istadju 
preżenti, jidher li l-petizzjonant m’għadux jiddikjara li kien hemm tassazzjoni doppja, jiġifieri 
tassazzjoni fuq l-istess dħul miż-żewġ Stati kkonċernati. Fi kwalunkwe każ, jekk huwa 
jkompli jemmen li ġarrab din it-tassazzjoni doppja, il-Kummissjoni terġa’ tissuġġerixxi li l-
petizzjonant jittratta din il-kwistjoni permezz tal-proċedura xierqa għar-riżoluzzjoni tat-tilwim 
prevista mill-KTD. Huwa għalhekk mistieden jerġa’ jikkuntattja l-awtorità kompetenti skont 
l-Artikolu 25 tal-KTD biex jispjega s-sitwazzjoni tiegħu. 

Fir-rigward tal-kriterju tan-nazzjonalità li jirriżulta mill-Artikolu 14(1) tal-KTD, il-Qorti tal-

                                               
1 Kawża C-336/96, Gilly, cit.
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Ġustizzja1 ddikjarat li tali differenzjar minħabba raġunijiet ta’ nazzjonalità ma jistax jitqies 
bħala wieħed ta’ diskriminazzjoni pprojbita skont l-Artikolu 45 tat-TFUE, fil-kuntest ta’ din 
id-dispożizzjoni tal-KTD. F’dan il-każ, huwa jservi biss biex jalloka d-drittijiet tat-tassazzjoni 
bejn l-Istati kontraenti. Madankollu, fl-assenza ta’ xi miżuri li jgħaqqdu jew jarmonizzaw, 
adottati fil-kuntest tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-partijiet kontraenti li jiddefinixxu 
bejniethom il-kriterji li bihom jiġu allokati s-setgħat tat-tassazzjoni bl-għan li tiġi eliminata 
tassazzjoni doppja.

Konklużjoni

F’dan l-isfond, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li m’hemmx ksur tal-liġi tal-UE.

Jekk il-petizzjonant ikompli jemmen li l-istess dħul ġie intaxxat miż-żewġ Stati, il-
Kummissjoni tissuġġerixxi għal darba oħra li huwa jikkuntatttja lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Ġermanja skont l-Artikolu 25 tal-KTD bejn Franza u l-Ġermanja biex jispjega s-
sitwazzjoni tiegħu.

                                               
1 Kawża C-336/96, Gilly, [1998] ECR I-02793, para 30.


