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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1510/2010, ippreżentata minn Jezefa Bania, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar it-tassazzjoni doppja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li hija vittma ta’ tassazzjoni doppja, ladarba l-pensjoni li tirċievi mill-
Pajjiżi l-Baxxi hija kkombinata mal-pensjoni tar-romol tagħha li hija tirċievi mill-Polonja u 
mbagħad hija ntaxxata bir-rata ta’ 19% mill-awtoritajiet tat-taxxa Pollakki. Hija tiddubita jekk 
din is-sitwazzjoni hijiex kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam, u titlob lill-
Parlament Ewropew jieħu din il-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-10 ta’ Ġunju 2011

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li jidher li toqgħod il-Polonja, tirċievi żewġ pensjonijiet mill-Olanda: l-
ewwel waħda hija pensjoni ta’ EUR 237.83 fix-xahar, u t-tieni, pensjoni ta’ EUR 40.50 li 
bdiet tingħatalha wara l-mewt tar-raġel tagħha. Fil-Polonja, l-ammont totali ta’ EUR 278.33 
qed jiġi ntaxxat b’rata ta’ 19%, li l-petizzjonanta tikkunsidra bħala li jammonta għal 
tassazzjoni doppja. L-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni Pollakk (ZUS) irrifjuta li jagħti pensjoni lill-
petizzjonanta minħabba li ma kkompletatx il-perjodi ta’ impjieg meħtieġa

Il-kummenti tal-Kummissjoni
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L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta hija ftit ferm. Minkejja l-isforzi li saru mill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet, ma seta’ jinkiseb ebda tagħrif addizzjonali – bħal pereżempju 
kopja tad-dikjarazzjoni tat-taxxa jew taċ-ċaħda tal-għoti ta’ pensjoni miż-ZUS – mill-
petizzjonanta.

Il-petizzjonanta ma tindikax x’tip ta’ pensjoni tirċievi mill-Olanda, jiġifieri jekk hijiex 
pensjoni mogħtija bħala parti minn skema ta’ sigurtà soċjali statutorja, minn skema 
okkupazzjonali jew minn skema ta’ pensjoni individwali. Din l-informazzjoni hija importanti 
minnħabba li t-tipi differenti ta’ pensjonijiet jistgħu jiġu ttrattati b’mod differenti għal 
raġunijiet relatati mat-taxxa. Fl-analiżi tagħna nassumu li l-petizzjonanta tirċievi pensjoni 
bħala parti minn skema ta’ sigurtà soċjali statutorja minn impjieg privat. Din hija t-tip ta’ 
pensjoni li l-aktar tingħata l-Olanda minħabba li ġeneralment, il-parteċipazzjoni fi skema ta’ 
sigurtà soċjali statutorja hija obbligatorja għas-setturi kollha tal-popolazzjoni li jaħdmu jew li 
huma residenti fil-pajjiż. Barra minn hekk, nassumu wkoll li l-petizzjonanta tirċievi l-pensjoni 
tagħha fuq bażi "net", u mhux "gross", minħabba li jekk il-pensjoni tagħha tingħatalha fuq 
bażi "gross", jiġifieri mingħajr ma tiġi ntaxxata mill-Olanda biex din imbagħad tiġi ntaxxata 
mill-Polonja, ma nistgħux naraw kif tista’ sseħħ tassazzjoni doppja.

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tixtieq tindika li ma hemm l-ebda liġi tal-UE dwar it-
tassazzjoni tal-pensjonijiet u dwar l-prevenzjoni tat-tassazzjoni doppja. L-Istati Membri u s-
suddiviżjonijiet politiċi tagħhom igawdu minn libertà wiesa’ biex jiddisinjaw is-sistemi 
tagħhom tat-taxxa, inklużi r-regoli dwar it-tassazzjoni tal-pensjonijiet, bl-aktar mod xieraq 
sabiex jilħqu l-objettivi tal-politika interna tagħhom. Madankollu, meta jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom ta’ tassazzjoni, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom 
b’konformità mat-Trattati tal-UE u għalhekk ma jistgħux jiddiskriminaw fuq il-bażi ta’ 
nazzjonalità jew japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati għall-eżerċitar tal-libertajiet 
fondamentali stipulati fit-Trattat. Madankollu, fil-petizzjoni mhi qed tiġi indikata l-ebda 
informazzjoni rigward diskriminazzjoni jew trattament mhux favorevoli rigward taxxa mil-lat 
tal-liġijiet tal-UE.

Barra min hekk, skont il-liġijiet tal-UE l-Istati Membri jirriżervaw is-setgħa li jiddefinixxu l-
kriterji għall-allokazzjoni tad-drittijiet relatati mat-tassazzjoni skont arranġamenti bilaterali 
ma’ Stati Membri oħra tal-UE sabiex tiġi eliminata t-tassazzjoni doppja. F’dan ir-rigward, l-
Olanda u l-Polonja kkonkludew Konvenzjoni bilaterali għall-prevenzjoni tat-tassazzjoni 
doppja li bħala parti minnha allokaw bejniethom id-drittijiet ta’ tassazzjoni dwar taxxi fuq id-
dħul.

Ir-regola ġenerali tal-Artikolu 18 dwar Pensjonijiet, annwalitajiet u sigurtà soċjali tal-
Konvenzjoni Olandiża-Pollakka Dwar it-Taxxa tistipula li l-pensjonijiet li jitħallsu fir-rigward 
ta' impjieg privat preċedenti jista’ jiġi ntaxxat biss fl-Istat li fih toqgħod il-persuna li tkun qed 
tirċievi l-pensjoni. Madankollu jeżistu għadd ta’ eċċezzjonijiet għal din ir-regola, u l-
paragrafu 5 jistipula li "Kwalunkwe pensjoni jew pagament ieħor li jitħallas skont id-
dispożizzjonijiet ta’ sistema ta’ sigurtà soċjali ta’ Stat Kontraenti (jiġifieri l-Olanda, fil-każ 
tal-petizzjonanta) lil persuna li tirrisjedi fl-Istat Kontraenti l-ieħor (jiġifieri l-Polonja, fil-każ 
tal-petizzjonanta) tista' tiġi intaxxata fl-ewwel Stat Kontraenti li ġie msemmi (jiġifieri l-
Olanda, fil-każ tal-petizzjonanta).

Jekk l-Olanda għandha d-dritt li tintaxxa l-pensjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-
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Konvenzjoni, u jekk il-pensjoni tiġi ntaxxata wkoll mill-Polonja skont id-dispożizzjoniet 
nazzjonali tagħha dwar it-taxxa, dan jista' jwassal għal tassazzjoni doppja. Madankollu, l-
Artikolu 23, paragrafu (5a) tal-Konvenzjoni jistipula li jekk persuna residenti fil-Polonja 
tirċievi dħul li, skont il-Konvenzjoni, jista’ jiġi intaxxat fl-Olanda, il-Polonja tista’ tevita t-
tassazzjoni doppja billi tippermetti li jitnaqqas ammont ugwali għall-ammont tat-taxxa fuq id-
dħul li jkun tħallas l-Olanda mit-taxxa fuq id-dħul ta’ dak ir-resident partikolari. Madankollu, 
dan it-tnaqqis m’għandux jaqbeż dak l-ammont ta’ taxxa fuq id-dħul kif ikun ġie kkalkulat 
qabel jingħata t-tnaqqis, li jista’ jiġi attribwit lid-dħul li jista’ jiġi ntaxxat fl-Olanda.

L-informazzjoni mogħtija hawn fuq hija ta’ tip ġenerali u qed tingħata biss għal skopijiet ta’ 
informazzjoni. Għandha tinkiseb aktar informazzjoni speċifika mill-Istat Membru ta’ 
residenza tal-petizzjonanta, li huwa l-aktar konxju taċ-ċirkostanzi personali tal-petizzjonanta u 
b’hekk qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex jagħtiha pariri rigward is-sitwazzjoni speċifika 
tagħha.

Rigward il-fatt li l-petizzjonanta mhijiex qed tingħata pensjoni miż-ZUS minħabba li ma 
kkompletatx il-perjodu ta’ impjieg meħtieġ biex tkun eliġibbli għal pensjoni skont il-liġi 
Pollakka, il-Kummissjoni tixtieq tindika li, skont il-prinċipju ta’ aggregazzjoni ta’ perjodi 
stipulat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ 
sigurtà soċjali1, għall-iskopijiet relatati mat-tlestija ta’ dan il-perjodu minimu iż-ZUS kienet 
obbligata li tikkunsidra perjodi ta’ assigurazzjoni, ta’ impjieg, ta’ impjieg indipendenti jew ta’ 
residenza li ġew ikkompletati skont il-leġiżlazzjoni ta’ kwalunke Stat Membru ieħor sal-punt 
meħtieġ bħallikieku kienu perjodi li ġew ikkompletati skont il-leġiżlazzjoni li tappika hi.

Minħabba n-nuqqas ta’ dettalji rigward iċ-ċaħda min-naħa taż-ZUS, ma jistax jiġi eskluż li l-
perjodu ta’ impjieg li kkompletat il-petizzjonanta l-Olanda ma ġiex ikkunsidrat miż-ZUS 
(possibbilment minħabba l-fatt li l-petizzjonanta ma infurmatx liż-ZUS dwar dan il-perjodu).

Konklużjoni

Filwaqt li tibbaża l-konklużjoni tagħha fuq l-informazzjoni skarsa li hemm dispobibbli u 
minħabba l-fatt li l-interpretazzjoni tal-konvenzjonijiet bilaterali dwar it-taxxa tibqa’ r-
responsabbiltà tal-Istati Membri li kkonkluduhom, il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-
petizzjonanta li tikkuntattja lill-uffiċċju tat-taxxa lokali tagħha sabiex tesplora l-modi kif tista’ 
titnaqqas it-tassazzjoni doppja li hi ssostni li ġiet soġġetta għalihom. Rigward il-possibbiltà 
tagħha li tirċievi pensjoni Pollakka, il-Kummissjoni tixtieq tħeġġeġ lill-petizzjonanta biex 
tivverifika li ż-ZUS ikkunsidrat il-perjodi tagħha ta’ impjieg fl-Olanda. Jekk dan ma jkunx il-
każ, għandha tippreżenta informazzjoni dettaljata dwar dan il-perjodu ta’ impjieg liż-ZUS 
sabiex dan tal-aħħar ikun jista' jasal għal deċiżjoni rigward il-każ tagħha.

                                               
1 Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali, ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1 (Rettifika ĠU L 200, 7.6.2004, p. 1), kif 
l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 (ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35).


