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Suġġett: Petizzjoni 0118/2012 imressqa minn M.F., ta’ ċittadinanza Griega, dwar 
tassazzjoni ta’ ċittadini Griegi li joqogħdu barra l-pajjiż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Griegi jimponu taxxa fuq id-dħul fuq ċittadini Griegi
li jgħixu barra l-pajjiż. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li hu ilu s-snin joqgħod u 
jaħdem fi Franza, fejn konsegwentement hu taxxabbli, u li la għandu dħul u lanqas proprjetà 
immobbli fil-Greċja. Billi hu jħoss li din is-sitwazzjoni tmur kontra l-prinċipji tal-UE dwar il-
moviment liberu u l-projbizzjoni tat-taxxa doppja, hu jitlob lill-Parlament Ewropew 
jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-kwestjoni li tqajmet mill-Petizzjonant tikkonċerna t-taxxa imposta fuqu mill-Gvern Grieg, 
anke jekk il-Petizzjonant ma jgħix fil-Ġreċja u ma jippossedix xi assi jew għandu xi dħul 
iġġenerat fih.

Mill-bidu nett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, b'mod ġenerali, ma tistax tevalwa l-fatti 
speċifiċi u ċ-ċirkostanzi marbuta mal-applikazzjoni tal-liġi tat-taxxa domestika għal 
sitwazzjoni partikolari u individwali. Dan huwa kompitu tal-Qrati u l-amministrazzjoni 
nazzjonali, li huma u jagħmlu dan, għandhom jirrispettaw bis-sħiħ il-liġi tal-UE.

Barra minn hekk, f'dan il-każ speċifiku, id-dokumentazzjoni pprovduta mill-Petizzjonant 
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mhijiex biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun tista' tiddetermina l-bażi legali li fuqha l-
amministrazzjoni Griega evalwat it-taxxa. Għalhekk, il-kummenti ta' hawn isfel ma sarux bil-
ħsieb li jevalwaw il-korrettezza tat-taxxa speċifika Griega imposta fuq il-Petizzjonant iżda 
jirreferu sempliċiment, fis-sens astratt, għal-leġiżlazzjoni tat-taxxa Griega, li, skont l-aħjar 
għarfien li tipposjedi l-Kummissjoni, setgħet ġiet applikata fir-rigward tal-Petizzjonant.

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li t-tassazzjoni diretta fl-Unjoni Ewropea mhijiex armonizzata 
u taqa', fil-biċċa l-kbira tagħha, taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, li jfisser li l-Istati 
Membri huma liberi li jfasslu l-leġiżlazzjoni proprja f'dan il-qasam u jiddieċiedu x'għandu jiġi 
ntaxxat u b'liema rata, sal-punt li ma jkunux fi ksur tal-liġi tal-UE.

Skont l-informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni, bis-sistema tat-taxxa Griega, skont l-
Artikoli 15-19 dwar spejjeż ta' għajxien minimi (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) 
tal-Kodiċi Griega dwar it-Taxxa fuq id-Dħul – Liġi N.2238/1994 – l-akkwist jew l-użu ta' 
ċerti assi (bini, karozzi, bastimenti ta' rekreazzjoni, eċċ) jitqies li jiġġenera dħul maħsub jew 
fittizju, li l-ammont tiegħu jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-assi.Qed jitqies ukoll li hemm
spiża minima ta' ħajja għal kull persuna u għal kull koppja, li għandha tiġi koperta mill-istess 
ammont ta' dħul. Tali dħul spekulattiv huwa soġġett għal tassazzjoni fil-Greċja, sakemm il-
persuna taxxabbli tista' turi li qalgħet ammont ekwivalenti ta' dħul intaxxat matul is-sena. Din 
it-taxxa tapplika kemm għal residenti taxxabbli griegi kif ukoll għal dawk li mhumiex 
residenti għal raġunijiet ta' taxxa.

Barra minn hekk, skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, skont l-Artikolu 18 
(h) tal-Kodiċi dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, mill-1 ta' Jannar 2011 'il quddiem, id-
dispożizzjonijiet għan-nefqa annwali objettiva (l-għoli tal-ħajja) u n-nefqa għall-akkwist ta' 
assi ma japplikawx għal persuni naturali domiċiljati jew abitwalment residenti f'pajjiż barrani, 
sakemm ma jdaħħlux xi dħul fil-Greċja. Dan normalment ifisser li kwalunkwe ċittadin li 
mhuwiex residenti għal raġunijiet tat-taxxa fil-Greċja, u li ma jdaħħalx xi dħul fih, ma 
għandux għalfejn iħallas din it-taxxa.

Bħala konklużjoni, fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli għall-Kumissjoni, it-taxxa pagabbli
skont l-Artikoli 15-19 tal-Kodiċi Griega dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, innifsha ma tidhirx li 
tmur kontra l-libertajiet protetti mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE
) minħabba li tapplika kemm għal ċittadini Griegi kif ukoll persuni mhux cittadini tal-Ġreċja.

Madankollu, fuq il-bażi ta' lment minn ċittadin ieħor, il-Kummissjoni qiegħda tinvestiga jekk 
ir-rekwiżit li ċertu ammont ta' dħul intaxxat għandu jiġi trasferit għal kont bankarju Grieg, 
sabiex tiġi eskluża l-applikazzjoni ta' din it-taxxa fuq dħul nozzjonali fittizju għal ċittadini
Griegi li qegħdin jgħixu barra, jistax jikkostitwixxi restrizzjoni għall-moviment liberu tal-
kapital u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, kif garantiti mill-Artikoli 63 TFUE u 40 tal-
Ftehim taż-ŻEE, u l-Artikoli 56 tat-TFUE u 36 tal-Ftehim taż-ŻEE, rispettivament.

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni qiegħda f'kuntatt mal-Gvern Grieg. Dan id-djalogu
għadu għaddej u huwa kunfidenzjali minħabba li jagħmel parti minn każ ta' ksur potenzjali, u 
għalhekk il-Kummissjoni ma tistax tipprovdi aktar dettalji dwaru f'dan fil-mument.

Fi kwalunkwe każ, id-diskussjoni tal-Kummissjoni mal-awtoritajiet Griegi dwar din il-
leġiżlazzjoni mhijiex direttament applikabbli għas-sitwazzjoni speċifika tal-Petizzjonant (jew 
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ta' kwalunkwe persuna taxxabbli oħra) imma tinvolvi diskussjoni dwar l-inkompatibbiltà
potenzjali tal-leġiżlazzjoni fiskali Griega mal-liġi tal-UE fis-sens astratt.

Il-Kummissjoni tagħti parir bil-qawwi lill-Petizzjonant biex jieħu wkoll parir legali dwar l-
użu tal-mezzi ta' rimedju disponibbli fil-livell nazzjonali jekk iqis li hemm il-possibbiltà li d-
drittijiet tiegħu fil-liġi ma ġewx rispettati. Barra minn hekk, peress li hemm skadenza fuq il-
biċċa l-kbira tal-mezzi ta' rimedju, jista' jitlef id-drittijiet tiegħu sakemm ma jużahomx fil-
pront.

Konklużjonijiet
Sal-punt li l-Kummissjoni diġà qed tinvestiga aspett wieħed tal-leġiżlazzjoni fiskali Griega 
msemmija qabel li jista' potenzjalment ikun fi ksur tal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni
tissuġġerixxi li l-Petizzjonant għandu jibgħat email lill-Kummissjoni, permezz tal-paġna tal-
websajt http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm, biex jiltob 
informazzjoni dwar l-eżitu tal-investigazzjoni referenzjata taħt EU Pilot 3079.12. Sabiex ikun 
hemm ħin biżżejjed biex id-djalogu bejn il-Ġreċja u l-Kummissjoni jkompli għaddej, din it-
talba għal informazzjoni għandha tintbagħat lejn tmiem l-2012.


