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Suġġett: Petizzjoni 0506/2011, ippreżentata minn Dietmar Mai ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar it-tassazzjoni doppja bejn ir-Renju Unit u l-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu r-residenza permanenti tiegħu fil-Ġermanja, iżda qed jgħix Londra 
għal sena. Għal dan il-perjodu, il-Belt ta’ Westminster beħsiebha timponi taxxa tal-kunsill 
(£65 fix-xahar), ibbażata fuq il-kuntratt tiegħu għall-kiri ta’ flett. Il-petizzjonant isostni li din 
it-taxxa tmur kontra d-dispożizzjonijiet tal-ftehim dwar it-taxxa doppja bejn ir-Renju Unit u l-
Ġermanja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

It-taxxa lokali imposta mill-Belt ta' Westminster fuq il-petizzjonant abbażi tal-kiri tad-dar 
tiegħu tidher li hija taxxa diretta. Attwalment, skont il-liġi tal-UE, l-Istati Membri għandhom 
libertà wiesa' fid-diżinn tas-sistemi ta' taxxi diretti bl-iktar mod xieraq sabiex jilħqu l-objettivi 
domestiċi tal-politika tagħhom. Fin-nuqqas ta’ miżuri armonizzati adottati mill-UE, l-unika 
limitazzjoni tas-sovranità fiskali tal-Istati Membri tinsab fil-fatt li, fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta' tassazzjoni tagħhom, jeħtiġilhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom skond it-Trattat dwar il-
funzjonament tal-UE (TFUE). Konsegwentament, l-Istati Membri mhumiex permessi li 
jiddiskriminaw abbażi tan-nazzjonalità jew li japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq l-
eżerċizzju tal-libertajiet garantiti mil-liġi tal-UE. 
Fir-rigward tal-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja, l-Istati Membri huma liberi li jaslu għal 
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ftehimiet ma' xulxin dwar kif għandhom jaqsmu bejniethom id-drittijiet tat-tassazzjoni fuq id-
dħul u l-proprjetà, iżda mhumiex obbligati li jagħmlu dan; il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea 
kkonfermat li t-tassazzjoni doppja li tiġi mill-eżerċizzju parallel tas-sovranità minn żewġ Stati 
Membri ma tmurx kontra t-TFUE1.

Jeżisti netwerk kważi komprensiv ta' trattati tat-tassazzjoni doppja bejn l-Istati Membri tal-
UE, iżda dawn it-trattati kważi qatt ma jinkludu taxxi lokali u, barra minn hekk, fid-dawl tal-
prinċipji spjegati hawn fuq, huma kwistjoni għall-Istati Membri nfushom. Għal informazzjoni 
iktar preċiża dwar it-trattat tat-tassazzjoni doppja bejn ir-Renju Unit u l-Ġermanja, il-
petizzjonant għandu, għalhekk, jikkuntattja lill-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit jew tal-
Ġermanja fl-indirizz li jingħata fis-siti tagħhom (www.hmrc.gov.uk u www.steuerliches-info-
center.de). 
Il-Kummissjoni m'għandha l-ebda indikazzjoni li s-City of Westminster intaxxat lill-
petizzjonant b'mod diskriminatorju, pereżempju b'mod li jħallas taxxa ogħla minħabba li 
huwa ċittadin ta' Stat Membru ieħor. Fil-fatt, hemm xi roħs u eżenzjonijiet mit-taxxa lokali, 
bħat-tnaqqis fuq it-tieni dar, disponibbli jekk il-kontributur tat-taxxa għandu residenza 
primarja xi mkien ieħor, u l-petizzjonant għandu jivverifika jekk jikkwalifikax għal 
kwalunkwe waħda minn dawk.  Tista' ssib informazzjoni dwar dawn ir-roħs u eżenzjonijiet 
fuq il-paġna elettronika li ġejja: 
http://www.westminster.gov.uk/services/councilgovernmentanddemocracy/councils/councilta
xandfinance/notes/

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkonkludi li ma hemm l-ebda evidenza li t-taxxa lokali kkonċernata hija 
applikata b'mod diskriminatorju u hija, konsegwentement, deterrent għall-moviment ħieles 
tal-persuni fl-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni li dwarha qed jilmenta l-petizzjonant ma tidhirx li 
hija problema ta' tassazzjoni doppja li tista' tiġi riżolta skont it-trattat tat-tassazzjoni doppja 
bejn iż-żewġ Stati Membri kkonċernati, iżda għal informazzjoni iktar preċiża dwar dan il-punt 
huwa għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet tat-taxxa fl-indirizzi pprovduti hawn fuq. Il-
petizzjonant għandu jikkuntattja lill-awtoritajiet tas-City of Westminster biex jara jekk 
jikkwalifikax għal xi ħelsien mit-taxxa lokali.  Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li ma tistax tkun 
ta' iktar għajnuna.

                                               
1 Ara l-kawżi: Kerckhaert-Morres, C-513/04, Damseaux, C-128/08.


