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Suġġett: Petizzjoni 1246/2011 imressqa minn Rolf Mayer, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar l-allegat diskriminazzjoni mill-awtoritajiet tat-taxxa Awstrijaċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u martu huma ċittadini Ġermaniżi rtirati li jirrisjedu fl-Awstrija. Id-dħul tal-
petizzjonant qed jiġi ntaxxat fil-Ġermanja, u dak ta’ martu fl-Awstrija. Il-petizzjonant jistqarr, 
f’argument iddettaljat, li l-awtoritajiet tat-taxxa Awstrijaċi qed jiddiskriminaw kontra martu 
meta pparagunata maċ-ċittadini Awstrijaċi. Huwa qed jitlob li ssir investigazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Fil-petizzjoni tiegħu tal-10 ta’ Novembru 2011, il-petizzjonant jirreferi għall-problemi li 
ffaċċjaw hu u martu dwar it-tassazzjoni tad-dħul tagħhom li ġej mill-Ġermanja, fl-Awstrija. 

Għalkemm jidher mill-ittra tal-petizzjonant tat-28 ta’ Diċembru 2011 li ġew iċċarati xi 
kwistjonijiet permezz ta’ ittri tal-Ministeru Federali għall-Finanzi Awstrijak tas-17 ta' 
Novembru u tas-7 ta' Settembru 2011, il-Kummissjoni madanakollu tixtieq tikkummenta dwar 
dawn il-kwistjonijiet. 

Qabel tidħol fil-problemi partikolari fid-dettall, il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li
relattivament u attwalment ftit hemm armonizzazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni diretta fl-UE. 
Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe miżuri ta’ unifikazzjoni jew armonizzazzjoni f’termini tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, l-Istati Membri waħedhom huma responsabbli biex jiddefinixxu, 
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permezz ta’ trattat jew unilateralment, il-kriterji għall-allokazzjoni tal-poteri tagħhom tat-
tassazzjoni, b’mod partikolari bil-ħsieb li tiġi eliminate t-tassazzjoni doppja (ara, pereżempju, 
is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (CJEU) fil-kawża Gilly (C-336/96 tat-12 ta’ Mejju 
1998, il-paragrafi 24 u 30). L-Istati Membri jeżerċitaw dawn il-poteri meta jikkonkludu l-
konvenzjonijiet dwar it-taxxa doppja ma' Stati Membri oħra jew pajjiżi terzi.

In-nuqqas ta’ armonizzazzjoni fil-qasam tat-taxxa diretta jagħti lill-Istati Membri ċerta 
awtonomija, li tfisser li m'għandhomx il-ħtieġa li jfasslu r-regoli tat-taxxa tagħhom abbażi ta' 
dawk fi Stat Membru ieħor sabiex jevitaw it-tassazzjoni doppja. Barra minn hekk, skont il-
ġurisprudenza tas-CJEU, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE) ma jiggarantixxix 
in-newtralità fit-taxxa għaċ-ċittadini tal-UE li jċaqalqu l-post tar-residenza jew tax-xogħol 
tagħhom lejn Stat Membru li mhux dak li jkunu għexu fih sa dakinhar. Ara b’mod partikolari 
d-deċiżjoni tas-CJEU fil-kawża Block (C-67/08 tat-12 ta' Frar 2009, il-paragrafi 28 et seq).
Madankollu, is-CJEU kkonfermat b’mod konsistenti fil-ġurisprudenza tagħha li l-Istati 
Membri għandhom, meta jeżerċitaw il-poteri tagħhom, jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont it-
TFUE. B’mod partikolari, l-Istati Membri mhumiex intitolati jiddiskriminaw abbażi taċ-
ċittadinanza. L-Istati Membri huma pprojbiti wkoll milli jagħmlu restrizzjonijiet mhux 
iġġustifikati fuq il-libertajiet fundamentali.

Il-prinċipji deskritti hawn fuq japplikaw ukoll għar-riċevituri tal-pensjoni tal-Ġermanja jew 
ta’ dħul li ġej mill-Ġermanja u li jgħixu fl-Awstrija.

B’risposta għall-punti speċifiċi tal-petizzjoni:

a) Tassazzjoni tal-pensjoni tal-Ġermanja skont il-proporzjon tal-kontribuzzjoni bejn l-
impjegat u min iħaddem, jiġifieri t-talba tal-petizzjonant li parti mill-pensjoni li 
tikkorrispondi għall-kontribuzzjonijiet li jagħmel l-impjegat tiġi ntaxxata biss sa 25%.

Skont il-petizzjonant, din il-kwistjoni ġiet sadanittant solvuta. Madanakollu, is-servizzi tal-
Kummissjoni eżaminaw ukoll l-Artikolu 25 tal-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul tal-Awstrija 
(EStG) u kkonkludew li ma jidhirx li dan jiddiskrimina kontra r-riċevituri ta’ pensjoni 
barranija. Kemm l-Artikolu 25(1)(2) (a) u (b) EstG, fir-rigward tad-dħul u l-benefiċċji mill-
fondi tal-pensjonijiet, kif ukoll l-Artikolu 25(1)(3) (a) u (c) EstG, fir-rigward ta’ pensjonijiet 
riċevuti minn skemi tas-sigurtà soċjali statutorji, jinkludu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu t-
trattament ugwali tal-pensjonijiet nazzjonali u barranin.

Kwalunkwe żvantaġġ li setgħet soffriet il-mara tal-petizzjonant mhuwiex attribwit għad-
diskriminazzjoni iżda għad-disparità bejn is-sistemi tas-sigurtà soċjali u tat-tassazzjoni fil-
Ġermanja u fl-Awstrija. Kif enfasizzat hawn fuq, in-nuqqas ta’ armonizzazzjoni f’dan il-
qasam jagħti lill-Istati Membri ċerta awtonomija fit-tfassil tar-regoli tat-taxxa tagħhom.

b) Rikonoxximent tal-arranġament għall-irtirar privat (Private Altersvorsorge), jiġifieri 
t-talba biex l-ispiża tal-qligħ (Werbungskosten) tiġi attribwita għad-dħul taxxabbli.

Il-Kummissjoni ma tikkunsidrax ksur tal-liġi tal-UE fir-rigward ta’ dan il-punt. Skont l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, is-servizzi tal-Kummissjoni jikkonkludu li l-
kwistjoni primarja mhix il-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni tat-taxxa Awstrijaka mal-liġi tal-
UE, iżda l-valutazzjoni mill-uffiċċju tat-taxxa tal-fatti attwali ta’ dan il-każ individwali. 
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B’mod speċifiku, il-mistoqsija hija jekk il-ħlasijiet tal-interessi (l-Artikolu 27(1)(4) EstG) 
riċevuti regolarment mill-mara tal-petizzjonant għandhomx jitqiesu ekwivalenti għal tip ta' 
dħul mill-pensjoni jew le. L-analiżi meħtieġa tad-dispożizzjonijiet sostantivi tal-leġiżlazzjoni 
Awstrijaka hija bħala prinċipju l-materja għall-awtoritajiet u l-qrati Awstrijaċi. F’dan il-
kuntest, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda indikazzjoni li l-Awstrija naqset milli 
tikkonforma, b’mod speċifiku, mal-obbligi tagħha skont il-liġi tal-UE, għall-kuntrarju tal-
applikazzjoni xierqa tal-liġi nazzjonali. 

c) Tnaqqis sħiħ għall-finijiet tat-taxxa tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
obbligatorji fil-Ġermanja 

Skont il-korrispondenza tal-petizzjonant jidher li din il-kwistjoni ġiet solvuta wkoll. 
Madankollu, skont l-Artikolu 16(1)(4)(e) l-aħħar sentenza tal-EStG, il-kontribuzzjonijiet tal-
assigurazzjoni tas-saħħa skont l-iskemi tal-assigurazzjoni obbligatorji nazzjonali jew barranin 
jistgħu jitnaqqsu bħala spiża tal-qligħ biss sal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet obbligatorji 
għall-iskema tas-sigurtà soċjali statutorja. Billi fl-Awstrija r-rata tal-kontribuzzjoni tal-
pensjonanti għall-assigurazzjoni tas-saħħa statutorja fl-2007 kienet ta’ 5.10%, hija biss 5.10% 
tal-pensjoni Ġermaniża li tista’ tiġi rikonoxxuta bħala l-ispiża tal-qligħ. 

Il-fatt li l-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-Ġermanja jistgħu jitnaqqsu biss fl-
Awstrija sal-ammont tal-kontribuzzjonijiet Awstrijaċi korrispondenti ma jikkostitwixxix ksur 
tal-liġi tal-UE. Għall-kuntrarju, ifisser li l-kontribuzzjonijiet Awstrijaċi u barranin huma 
ttrattati bl-istess mod bħall-kontribuzzjonijiet għal skema nazzjonali. F’dan ir-rigward, qed 
issir referenza għad-deċiżjoni tas-CJEU fil-kawża Zanotti (C-56/09 tal-20 ta’ Mejju 2010) 
fejn is-CJEU sab li regola Taljana, li tistabbilixxi li l-ispejjeż biex wieħed jattendi università 
privata fi Stat Membru ieħor setgħu jitnaqqsu biss sal-massimu stabbilit biex wieħed jattendi 
università Taljana paragunabbli, kienet konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE. L-
osservazzjonijiet tas-CJEU fid-deċiżjoni Zanotti japplikaw bis-sħiħ għas-sitwazzjoni tal-mara 
tal-petizzjonant. 

d) Għoti tal-kreditu tat-taxxa tal-pensjonanti

Il-Kummissjoni lanqas ma tqis li hemm ksur tal-liġi tal-UE fir-rigward ta’ dan il-punt. Il-fatt li 
skont il-liġi Awstrijaka l-mara tal-petizzjonant ma tistax titlob il-kreditu tat-taxxa tal-
pensjonanti fir-rigward tad-dħul tagħha mill-pensjoni fil-Ġermanja huwa konformi mal-liġi 
tal-UE. Skont l-Artikolu 18(2) tal-Ftehim bejn ir-Repubblika Awstrijaka u r-Repubblika 
Federali tal-Ġermanja sabiex tiġi eliminata t-tassazzjoni doppja fil-qasam tat-tassazzjoni tad-
dħul u l-assi, il-Ġermanja għandha d-dritt li tintaxxa l-pensjonijiet Ġermaniżi. Billi l-Awstrija 
m’għandha l-ebda setgħa biex tintaxxa l-pensjonijiet Ġermaniżi, bħala prinċipju mhijiex 
obbligata li tagħti l-vantaġġ tat-taxxa korrispondenti, jiġifieri l-kreditu tat-taxxa tal-
pensjonanti, li jieħu post it-tnaqqis għall-ispejjeż professjonali.


