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Suġġett:Petizzjoni 0800/2011imressqa minn Henryk Nowakowski, (ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża?), f’isem G.B. De Paoli, dwar it-tassazzjoni fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-awtoritajiet Taljani qed jaġixxu b’mod li jmur kontra l-liġi tal-UE 
billi jittrattaw lill-kunjatu Taljan tiegħu, li jgħix fir-Renju Unit mal-petizzjonant, bħala 
kontributur nazzjonali għall-finijiet tat-taxxa miġbura mill-kunsilli lokali u bħala barrani 
għall-finijiet tal-benefiċċju tal-pensjoni tiegħu. Skont il-petizzjonant, il-kunjatu tiegħu huwa 
vittma ta’ diskriminazzjoni mill-awtoritajiet Taljani.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-27 ta’ Jannar 2012

Il-Kummissjoni tixtieq tesprimi l-komprensjoni tagħha tas-sitwazzjoni u tat-talba magħmula 
mill-petizzjonant. Il-petizzjonant jiddikjara li l-awtoritajiet Taljani qed jiksru l-liġi tal-UE, 
għaliex qed jittrattaw lill-kunjatu Taljan tiegħu, li jgħix mal-petizzjonant fir-Renju Unit, bħala 
persuna residenti għal skopijiet ta’ taxxa fuq id-dħul u ta' taxxa muniċipali/reġjonali fuq id-
dħul u bħala barrani għall-iskopijiet tat-taxxa muniċipali fuq il-proprjetà immobbli.   Huwa 
minnu li l-Italja timponi t-taxxa fuq id-dħul u xi taxxi/imposti oħrajn fuq il-pensjonijiet.  
Barra minn hekk, il-belt ta’ Genova tiġbor taxxa muniċipali fuq il-proprjetà immobbli (kif 
jistqarr il-petizzjonant: "taxxa residenzjali fuq il-proprjetà għal Taljani li jgħixu barra mill-
Italja"). Skont il-petizzjonant, il-kunjatu tiegħu qed jiġi ddiskriminat mill-awtoritajiet Taljani 
li qed jimponu fuqu taxxi u imposti mhux ġustifikati minħabba li qed jgħix fir-Renju Unit.
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It-taxxa muniċipali fuq il-proprjetà immobbli (imposta comunale sugli immobili, ICI1), li 
tinġabar mill-Muniċipalità ta’ Genova fuq il-bażi tal-valur tal-fond fir-reġistru tal-proprjetà 
immobbli hija taxxa diretta fuq il-kapital. Din tiġi imposta fuq il-proprjetarju ta’ kwalunkwe 
bini, art li tista’ tinbena jew art agrikola, jew fuq min igawdi interess fihom (bħad-dritt tal-
użufrutt), li jkunu jinsabu fil-muniċipalità rilevanti, jekk din il-proprjetà ma tkunx il-post 
prinċipali ta' residenza tal-kontribwent.
Bħalissa, skont il-liġi tal-UE, l-Istati Membri għandhom libertà wiesgħa biex ifasslu s-sistemi 
tagħhom ta' taxxi diretti bl-aktar mod xieraq li jwassal biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika 
domestika tagħhom. L-unika limitazzjoni għas-sovranità fiskali tal-Istati Membri tinsab fil-
fatt li, fl-eżerċizzju tad-drittijiet fiskali tagħhom, għandhom josservaw l-obbligi tagħhom 
skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE). Konsegwentement, mhux permess li l-
Istati Membri jiddiskriminaw fuq il-bażi tan-nazzjonalità jew li japplikaw restrizzjonijiet 
mhux ġustifikati fir-rigward tal-eżerċizzju tal-libertajiet iggarantiti mil-liġi tal-UE.  

Fid-dawl tal-prinċipju spjegat hawn fuq, l-Italja għandha d-dritt li timponi taxxi fuq id-dħul u 
taxxi kapitali kif ukoll taxxi muniċipali oħrajn (bħal taxxi reġjonali fuq id-dħul personali).
Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda indikazzjoni li l-Muniċipalità ta’ Genova intaxxat lill-
kunjatu tal-petizzjonant b’mod diskriminatorju. Barra minn hekk, filwaqt li l-petizzjonant qed 
jiddikjara li l-ICI mhix applikabbli għat-Taljani li jgħixu barra mill-Italja, fil-fatt huma 
soġġetti għaliha skont id-Deċiżjoni Nru 1DF tal-4 ta’ Marzu 2009, li tista’ tinqara hawn:
http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/RISOLUZIONE_1_DFl_4_marzo_2009.pdf

Fl-indirizz li ġej, tingħata informazzjoni dwar l-ICI imposta mill-Muniċipalità ta’ Ġenova: 
http://www1.comune.genova.it/sportello/oggetti/oggetti_details.aspx?Codice=199

Fir-rigward tal-impożizzjoni tat-taxxa fuq id-dħul Taljana, l-Artikolu 19(2) tal-Konvenzjoni 
bejn l-Italja u r-Renju Unit biex tiġi evitata t-taxxa doppja fir-rigward tat-taxxi fuq id-dħul  

jistabbilixxi li, jekk il-pensjoni tkun tħallset mill-Italja jew minn fondi maħluqa mill-Italja, lil 
kwalunkwe individwu fir-rigward ta’ servizzi mogħtija lill-Italja, ġeneralment tkun taxxabbli 
biss fl-Italja. Għaldaqstant, jekk il-pensjonijiet tal-kontribwent jikkwalifikaw bħala pensjoni 
tas-“settur pubbliku”, l-Italja għandha d-dritt li tintaxxahom minkejja l-fatt li l-kunjatu tal-
petizzjonant mhux residenti fl-Italja. Fil-fatt, kemm l-ENPAN (“L-Aġenzija Nazzjonali għall-
Benesseri u l-Assistenza tat-tobba u tad-dentisti”) kif ukoll l-INPDAP (“Il-Fond tal-
Pensjonijiet tal-Impjegati tal-Gvern”) huma pensjonijiet tas-settur pubbliku. Għalhekk, 
m'hemmx kontradizzjoni meta l-pensjoni tal-kunjatu tiġi soġġetta għat-taxxa fuq id-dħul 
filwaqt li hu jiġi intaxxat ukoll għall-iskopijiet tal-ICI. It-test tal-Konvenzjoni jinsab hawn:
http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/in-force/italy-dtc.pdf

Jidher ukoll li l-pensjoni mhix qed tkun soġġetta għal taxxi muniċipali/reġjonali b'mod 
diskriminatorju, pereżempju billi l-kontribwent ikun ħallas taxxa ogħla sempliċement għaliex 
ikun residenti fi Stat Membru ieħor. Dawn it-taxxi lokali jiġu applikati bl-istess mod fir-
rigward ta' pensjonanti residenti fl-Italja.

                                               
1 D. L. 27 ta' Mejju 2008, Nru 93, legge 24.7. 2008, Nru 126
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkonkludi li m’hemm l-ebda evidenza li t-taxxa lokali kkonċernata qed tiġi 
applikata b'mod diskriminatorju u li, konsegwentement, qed tkun ta’ xkiel għall-moviment 
ħieles tal-persuni fl-Unjoni Ewropea.


