
CM\879061MT.doc PE473.784v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.9.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0423/2011, imressqa minn Vincenzo Solla, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar problema fir-rigward tat-tassazzjoni tal-pensjoni tiegħu fl-Italja filwaqt li 
qed jgħix fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jgħix fi Franza għal bosta snin. Madankollu, qed jiġi intaxxat fuq il-
pensjoni akkumulata fl-Italja mill-awtoritajiet tat-taxxa Taljani. Din hija koerenti mal-ftehim 
tat-tassazzjoni doppja fis-seħħ, iżda għandha effett ta’ distorsjoni u li jippenalizza meta 
mqabbel ma’ persuna li tgħix u taħdem f’pajjiż wieħed biss. Barra minn hekk, il-pensjoni tas-
settur privat tiegħu tidher li ġiet konvertita għal pensjoni tas-settur pubbliku mingħajr l-
għarfien tiegħu li wkoll jibdel il-parametri skont il-ftehim tat-tassazzjoni doppja.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant, irtirat, ta’ ċittadinanza Taljana u residenti fi Franza, u li jirċievi pensjoni (ta’ 
madwar EUR 35 000 fis-sena) mill-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) 
jilmenta dwar is-sistema fiskali li għaliha hija suġġetta l-pensjoni tiegħu skont il-Konvenzjoni 
Franko-Taljana1. Skont l-informazzjoni pprovduta, fl-Italja l-pensjoni tiegħu hija suġġetta 
                                               
1 Konvenzjoni bejn il-Gvern tar-Repubblika Franċiża u l-Gvern tar-Repubblika Taljana bl-għan li jiġi evitat l-
intaxxar doppju fil-qasam tal-intaxxar fuq id-dħul u l-ġid li jiġu evitati l-evażjoni u l-frodi fiskali, iffirmata 
f'Venezja fil-5 ta’ Ottubru 1989, approvata bil-liġi Nru 90-456 tal-1 ta’ Ġunju 1990, li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ 
Mejju 1992 u ppubblikata permezz tad-Digriet Nru 92-422 tal-4 ta’ Mejju 1992 (ĠU tat-8.5.1992) (Rettifika tal-
ĠU tas-27.2.1993).
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għat-taxxa fuq id-dħul tal-persuni fiżiċi u ma hijiex suġġetta għat-taxxa fuq id-dħul fi Franza. 
Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li huwa jħallas iktar taxxa fuq id-dħul minn kemm tħallas 
persuna rtirata Franċiża li għandha pensjoni indaqs. Fil-fatt, huwa jsostni li l-pensjoni tiegħu li 
tirriżulta minn impjieg fis-settur privat ġiet ikkategorizzata mill-ġdid, inġustament, min-naħa 
tal-awtoritajiet Taljani bħala pensjoni li taqa’ taħt is-sistema pubblika, u b’hekk jinbidel il-
pajjiż tal-intaxxar skont ir-regoli tal-Konvenzjoni.

Fiż-żewġ Stati, il-petizzjonant huwa wkoll suġġett għal taxxi lokali oħra li għalihom ma 
tapplikax il-Konvenzjoni Franko-Taljana – bħalma huma t-Taxxa fuq l-Akkomodazzjoni u t-
Taxxa fuq il-Proprjetà fi Franza, u t-Taxxa Reġjonali u Komunali fl-Italja – u dan iwassal 
għal intaxxar tliet darbiet ogħla minn kemm tiġi intaxxata persuna rtirata Franċiża bi dħul 
indaqs. 

Huwa jiġbed ukoll l-attenzjoni dwar il-fatt li kieku huwa kien ta’ ċittadinanza Franċiża 
(jiġifieri kieku huwa kellu jirrinunzja għaċ-ċittadinanza Taljana tiegħu u jikseb ċittadinanza 
Franċiza), skont il-Konvenzjoni, huwa jħallas it-taxxa fuq id-dħul fi Franza u mhux fl-Italja; 
fil-fehma tiegħu dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni abbażi taċ-ċittadinanza. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

L-Artikolu 18(1) tal-Konvenzjoni Franko-Taljana jipprevedi li bħala regola ġenerali l-
pensjonijiet tal-irtirar huma taxxabbli biss fl-istat ta’ residenza. F’dan il-każ speċifiku, kieku 
kellha tiġi applikata din ir-regola ġenerali, Franza tkun tista’ ssostni li għandha dritt (esklużiv) 
ta’ intaxxar tal-pensjoni tal-petizzjonant.

Madankollu, il-paragrafu 2 tal-istess Artikolu 18 jistabbilixxi li l-pensjonijiet imħallsa 
b’applikazzjoni tal-liġi dwar is-sigurtà soċjali ta’ Stat huma taxxabbli anki f’dan l-Istat. 

Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 19(2)(a) tal-Konvenzjoni Franko-Taljana jistipula li l-pensjonijiet 
tas-sistema pubblika huma taxxabbli biss fl-istat sors, għajr jekk – skont il-punt (b) tal-istess 
paragrafu – il-benefiċjarju jkollu ċ-ċittadinanza tal-Istat ta’ residenza tiegħu u ma jkollux iċ-
ċittadinanza tal-Istat minn fejn joħorġu l-pensjonijiet. F’dan l-aħħar każ, dawn il-pensjonijiet 
tas-sistema pubblika huma taxxabbli fl-Istat ta’ residenza tal-benefiċjarju. 

Probabilment il-pensjoni hija meqjusa mill-awtoritajiet fiskali taż-żewġ pajjiżi bħala pensjoni 
li taqa’ taħt is-sistema pubblika, bil-konsegwenza li din tiġi suġġetta biss għat-taxxa fuq id-
dħul Taljan (Artikolu 19(2)(a)). Billi huwa għandu ċ-ċittadinanza Taljana, l-Artikolu 19(2)(b) 
tal-Konvenzjoni ma japplikax.

Għandu jiġi nnutat li kieku l-awtoritajiet fiskali kellhom jibbażaw ruħhom fuq l-Artikolu 
18(2) għall-intaxxar tal-pensjonijiet, ir-riżultat ikun l-istess.

Fl-assenza ta’ miżuri ta’ unifikazzjoni jew armonizzazzjoni fil-qafas tal-UE, l-intaxxar dirett 
jibqa’ jaqa’ essenzjalment taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Minbarra dan, fl-assenza ta’ 
armonizzazzjoni, huma l-Istati Membri li għandhom jagħmlu ftehimiet li jkollhom l-għan li 
jiġi evitat l-intaxxar doppju u li jaqsmu bejniethom il-kompetenzi tagħhom fir-rigward tat-
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taxxi. Huwa biss fl-ipoteżi li l-liġijiet fiskali jew il-konvenzjonijiet bilaterali (u d-
dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni nazzjonali tagħhom) jinkludu miżuri diskriminatorji li 
jippreġudikaw l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali previsti mit-Trattat li l-Kummissjoni 
tista’ tintervieni fir-rigward ta’ Stat Membru.

L-elementi pprovduti mill-petizzjonant ma jippreżentawx sitwazzjoni li tikkostitwixxi ksur 
tad-dritt tad-Unjoni Ewropea.

Kif il-Qorti tal-Ġustizzja spjegat f’diversi okkażjonijiet, l-Istati Membri għandhom dritt li 
jiddefinixxu b’mod liberu, fil-konvenzjonijiet bilaterjali li jagħmlu bejniethom bl-għan li 
jeliminaw l-intaxxar doppju, il-kriterji ta’ tqassim tas-sovranità fiskali tagħhom1. 
Fl-istat attwali tiegħu, id-dritt Ewropew jista’ jirrimedja biss b’mod limitat ħafna għall-
inkoerenzi li jirriżultaw mid-differenzi bejn il-livelli ta’ intaxxar fl-Istati Membri u mill-fatt li
l-konvenzjonijiet bilaterjali ma japplikawx għat-taxxi kollha fuq il-pensjonijiet tal-irtirar li l-
jirċievu dawk il-persuni rtirati fl-Unjoni li jkunu għamlu użu mid-dritt tal-libertà tal-
moviment tagħhom. Bħalma diġà nnutat il-Kummissjoni Ewropea2, id-dispożizzjonijiet fiskali 
nazzjonali, li tħejjew billi ġiet ikkunsidrata esklussivament (jew essenzjalment) is-sitwazzjoni 
nazzjonali, jistgħu jwasslu għal trattament fiskali inkorenti jekk jiġu applikati f’kuntest 
transkonfinali. 
Il-każ ineżami huwa probabliment eżempju tajjeb tal-limiti attwali tas-Suq intern . Meta 
jistabbilixxu l-livell effettiv ta’ intaxxar tal-pensjonijiet tal-irtirar li jingħataw lir-residenti, l-
Istati Membri għandhom ċertament jiżguraw pressjoni fiskali globali li tkun koerenti mal-
intaxxar obbligatorju fit-totalità tiegħu3. Madankollu, f’kuntest transkonfinali, minħabba li d-
dispożizzjonijiet li jikkoordinaw is-sistemi fiskali  - il-konvenzjonijiet bilaterali – u s-sistemi 
tat-taxxi lokali ma għandhomx l-istess prinċipji, din il-koerenza hija parzjalment mitlufa.
Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tissuġġerixxi lill-petizzjonant jattiva l-
proċedura amikevoli prevista fl-Artikolu 26 tal-Konvenzjoni Franko-Taljana bl-għan li l-
awtoritajiet ikunu jistgħu janalizzaw jekk jeżistux mezzi biex jittaffa l-intaxxar qawwi tal-
petizzjonant li huwa dovut għall-eżerċitar parallel tas-setgħat fiskali taż-żewġ pajjiżi.

                                               
1 QĠKE, Każ C-336/96 (Gilly), punt 30.
2 Kummissjoni Ewropea, Il-koordinazzjoni tas-sistemi fiskali diretti tal-Istati Membri fis-Suq Intern, punt 1; 
COM 823 (2006).
3 Ġeneralment l-Istati Membri li għandhom kontribuzzjonijiet soċjali għoljin għandhom intaxxar inqas qawwi u 
viċeversa.


