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Suġġett: Petizzjoni 1009/2011, imressqa minn Michael Helming, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea milli tibda proċeduri 
ta’ ksur kontra l-Portugall fuq bażi ta’ dak li huma jsostnu li hu ksur iżolat 
tal-liġi Komunitarja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Fl-2003, il-petizzjonant biegħ proprjetà fil-Portugall sabiex jixtri oħra fil-Ġermanja. L-
eżenzjoni ta’ din it-tranżazzjoni mit-taxxa fuq il-qligħ kapitali ġiet ikkonfermata mill-Qorti 
tal-Ġustizzja. Madankollu, il-Portugall impona taxxa fuq il-qligħ kapitali u informa lill-
petizzjonant b’dan fl-2009. Minkejja li tressqu żewġ appelli – it-tnejn ġew rifjutati, mingħajr 
ma saret referenza għar-regoli tal-UE – l-awtoritajiet Portugiżi talbu l-għajnuna legali mill-
Ġermanja biex tikkonfiska l-assi tal-petizzjonant biex tiġi koperta t-taxxa. Id-DĠ Taxud tal-
Kummissjoni Ewropea jirrikonoxxi li l-Portugall qed jikser il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja iżda mhux qed jikkunsidra li jibda proċedura ta’ ksur fuq bażi 
ta’ dak li jissejjaħ “każ iżolat”. Sadanittant, il-petizzjonant kellu jbiegħ id-dar tiegħu biex 
jikseb il-flus biex iħallas it-taxxa. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Taħt il-leġiżlazzjoni tat-taxxa Portugiża preċedenti, il-ħelsien mit-taxxa fir-rigward ta’ taxxa 
fuq id-dħul personali fuq il-qligħ kapitali li jirriżulta mid-disponiment ta’ proprjetà immobbli 
kien disponibbli biss jekk il-qligħ kapitali jiġi investit mill-ġdid fi proprjetà immobbli fil-
Portugall. 
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Fl-2003, il-Kummissjoni ħadet il-pożizzjoni li l-leġiżlazzjoni inkwistjoni kienet tikkostitwixxi 
restrizzjoni fuq il-moviment liberu tal-persuni u l-kapital u fetħet proċedura ta’ ksur kontra l-
Portugall.  B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni ddeċidiet fl-14 ta’ Diċembru 2004 biex tirreferi 
l-każ t’hawn fuq lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 

Fis-26 ta’ Ottubru 2006, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għaddiet sentenza fil- Kawża 
C-345/05 Kummissjoni v. Il-Portugall. Is-sentenza taqra kif ġej:  

"Billi żammet fis-seħħ dispożizzjonijiet fiskali, bħall-Artikolu 10(5) tal-Kodiċi tat-taxxa fuq id-
dħul tal-persuni fiżiċi, li jissuġġettaw il-benefiċċju tal-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-qligħ kapitali 
li jirriżulta mit-trasferiment b’titolu oneruż ta’ proprjetà immobbli intiża sabiex isservi bħala 
abitazzjoni personali u permanenti għall-persuna taxxabbli jew għall-membri tal-familja 
tagħha għall-kundizzjoni li l-qligħ li jinkiseb jiġi investit mill-ġdid fl-akkwist ta’ proprjetà 
immobbli li tinsab fit-territorju Portugiż, ir-Repubblika Portugiża naqset milli twettaq l-
obbligi imposti fuqha skont l-Artikoli 18 KE, 39 KE u 43 KE, kif ukoll skont l-Artikoli 28 u 31 
tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992."

Fi Frar 2008, l-awtoritajiet Portugiżi infurmaw lill-Kummissjoni li, b’Decreto-Lei
Nru 361/2007 tat-2 ta’ Novembru 2007 (Ippubblikat fid-Diario da República, 1 serie – N°211-
2 Novembro de 2007), l-Artikolu relevanti tal-liġi Portugiża dwar it-Taxxa fuq id-Dħul 
Personali (l-Artikolu 10 (5) tas-CIRS) kien ġie emendat. Skont id-dispożizzjoni l-ġdida, il-
ħelsien mit-taxxa msemmi hawn fuq ma jkunx disponibbli biss jekk il-qligħ kapitali jiġi 
investit mill-ġdid fil-Portugall iżda wkoll jekk ikun investit mill-ġdid fi Stat Membru ieħor 
tal-UE jew taż-Żona Ekonomika Ewropea (fil-każ tal-aħħar, meta jkun hemm ftehim dwar l-
iskambju ta’ informazzjoni fiż-żona tat-taxxa biss).  

Fir-rigward tas-sitwazzjoni personali tal-petizzjonant, il-Kummissjoni Ewropea enfasizzat 
f’diversi okkażjonijiet li hu għandu jfittex rimedju mill-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali 
jew ġudizzjarji. Minkejja l-fatt li l-Qorti tal-Ġustizzja sabet li r-regoli Portugiżi huma 
inkompatibbli mat-Trattat, dan m’għandu l-ebda impatt dirett fuq id-drittijiet tiegħu peress li 
l-proċedura ta’ ksur ma sservix biex jiġu solvuti każijiet individwali. L-iskop tagħha huwa 
biss li tobbliga lill-Istati Membri biex jagħmlu l-leġiżlazzjoni tagħhom konformi mal-liġi 
Komunitarja. 

Aktar tard, il-petizzjonant informa lill-persunal tal-Kummissjoni li l-awtoritajiet tat-taxxa 
Portugiżi u l-Qorti Suprema Portugiża komplew japplikaw il-leġiżlazzjoni inkwistjoni, anke 
jekk ġiet iddikjarata inkompatibbli.  Fir-risposta tiegħu, il-persunal tal-Kummissjoni nnota li, 
skont l-informazzjoni disponibbli għalih, l-allegata applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni ddikjarata 
inkompatibbli mas-sitwazzjoni tal-petizzjonant mill-awtoritajiet tat-taxxa u mill-Qorti 
Suprema Portugiża kienet każ iżolat.  Huwa informa wkoll lill-petizzjonant li l-Kummissjoni 
Ewropea ma tistax tiftaħ proċedura ta’ ksur sakemm issib li tikkostitwixxi l-espressjoni ta’ 
prattika konsistenti.  
Madankollu, il-persunal tal-Kummissjoni Ewropea kkuntattja lill-awtoritajiet Portugiżi dwar 
jekk l-Artikolu 10(5) tal-Kodiċi tat-Taxxa fuq id-Dħul Personali (CIRS) li l-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat inkompatibbli mal-liġi tal-UE fil-Kawża C-345/05, 
Kummissjoni v. Il-Portugall, kienx għadu qed jiġi applikat b’mod regolari wara s-sentenza u 
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jekk hu hekk, taħt liema ċirkostanzi.  
L-awtoritajiet Portugiżi kkonfermaw li, wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-
26 ta’ Ottubru 2006, l-Artikolu 10(5) tas-CIRS, fit-test oriġinali tiegħu, ma kienx għadu qed 
jiġi applikat, fis-sens li kien ukoll possibbli li jittieħed benefiċċju mill-ħelsien mit-taxxa f’każ 
ta’ investiment mill-ġdid fil-proprjetà immobbli fi Stat Membru ieħor tal-UE jew taż-Żona 
Ekonomika Ewropea.  

L-awtoritajiet Portugiżi nnutaw ukoll li skont il-prinċipju ta’ preċedenza tal-liġi tal-Unjoni, 
rikonoxxut fl-Artikolu 8(4) tal-Kostituzzjoni Portugiża, kwalunkwe kontribwent li qabel il-
bidliet fil-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq, ikun investa mill-ġdid il-valur nett realizzabbli 
miksub fl-akwiżizzjoni tal-proprjetà fi Stat Membru ieħor tal-UE u ż-ŻEE, u li ma kienx 
ibbenefika mit-trattament ta’ taxxa favorevoli jista’ jitlob reviżjoni ġudizzjarja, jew jindirizza 
lment lill-Amministrazzjoni tat-taxxa. 

Il-petizzjonant, li kien ukoll f’kuntatt dirett mal-Kummissjoni, diġà ngħata parir dwar ir-
rimedji possibbli tiegħu.


