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Suġġett: Petizzjoni 0786/2011, imressqa minn P.S., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar l-
applikazzjoni lil uffiċjali tal-Komunità tad-Direttiva Ewropea dwar 
tassazzjoni ta’ riżervi 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-istituzzjonijiet Ewropej jimmonitorjaw il-konformità tal-impjegati 
tagħhom stess, tal-MEPs u tal-membri tal-Kummissjoni Ewropea – li ħafna minnhom, għal 
skopijiet ta’ taxxa, għandhom ir-residenza tagħhom fi Stat differenti minn dak li fih huma 
jwettqu dmirijiethom – mal-obbligi stipulati fid-Direttiva 2003/48/KE dwar riżervi fuq id-
dħul.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012

L-għan aħħari tad-Direttiva 2003/48/KE1 huwa li jkun possibbli li riżervi fuq id-dħul jiġu 
intaxxati skont ir-regoli tal-istat ta’ residenza għat-taxxa tal-użufruttwarju individwali. Għal 
dan l-għan, l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni b'mod awtomatiku (jew, għal perjodu 
tranżitorju, fil-każ tal-Lussemburgu u fil-każ tal-Awstrija t-taxxa tinżamm u tiġi trasferita) 
lill-Istat Membru ta’ residenza tal-individwu. Hija r-responsabbiltà tal-operatur ekonomiku li 
qed jagħmel il-pagament tad-dħul, l-hekk imsejjaħ aġent tal-pagament, li jivverifika r-
residenza tal-użufruttwarju. L-Istati Membri jridu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li 
l-kompiti meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva jitwettqu minn aġenti ta' pagament 
                                               
1 ĠU L157, 26.06.2003, p.38.
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stabbiliti fit-territorju tagħhom; il-persunal tal-Kummissjoni/Parlament, kif ukoll il-
Kummissarji u l-MEPs, ma jibbenefikawx minn kwalunkwe trattament speċjali taħt id-
Direttiva 2003/48/KE.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tikkonferma li ħadet passi biex tipprovdi lill-persunal 
tagħha bl-informazzjoni kollha meħtieġa safejn hija kkonċernata d-Direttiva 2003/48/KE. Fl-
2005 il-Kummissjoni ħarġet Avviż Amministrattiv 45/2005 li jispjega d-direttiva. Kull sena, 
il-Welcome Office tal-Kummissjoni jorganizza konferenza dwar din il-kwistjoni u aktar 
informazzjoni dettaljata tista’ tinstab fuq paġna dedikata fuq il-websajt intern.

Madankollu, il-Kummissjoni m’għandhiex il-mezzi sabiex tivverifika jekk il-persunal tagħha 
jikkonformax mal-obbligi domestiċi li jiddikjaraw b’mod korrett ir-riżervi fuq id-dħul 
tagħhom fl-Istat Membru tar-residenza għat-taxxa tagħhom. Dan jikkonċerna informazzjoni 
privata dwar ir-riżervi u l-obbligi individwali tal-persunal lejn l-awtoritajiet nazzjonali tat-
taxxa tagħhom. Id-Direttiva ma tagħtix lill-Kummissjoni bħala Istituzzjoni, u wisq anqas 
bħala impjegatur, is-setgħa li tivverifika din l-informazzjoni.

Sabiex jiġi żgurat trattament aktar konsistenti ta’ użufruttwarji minn aġenti tal-pagament, il-
Proposta tal-Kummissjoni tal-2008 li temenda d-Direttiva 2003/48/KE, attwalment diskussa 
fil-livell tal-Kunsill, tiċċara li meta l-aġent tal-pagament ikollu dokumentazzjoni uffiċjali li 
tipprova li r-residenza għal skopijiet ta' taxxa tal-użufruttwarju hija fi Stat Membru differenti 
minn dak tal-indirizz permanenti minħabba fi privileġġi diplomatiċi jew regoli internazzjonali 
oħra, ir-residenza għall-iskop tad-Direttiva 2003/48/KE għandha tkun ir-residenza għat-taxxa 
skont dik id-dokumentazzjoni uffiċjali.

Konklużjoni

Safejn huma kkonċernati l-obbligi tal-persunal tal-Kummissjoni fir-rigward tad-Direttiva 
2003/48/KE, ir-rwol tal-Kummissjoni huwa llimitat għall-komunikazzjoni tar-regoli lill-
persunal. Dan jitwettaq b'mod sistematiku. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Il-Kummissjoni tista’ biss tikkonferma l-osservazzjonijiet tagħha li esprimiet fl-ewwel 
komunikazzjoni tagħha. Barra minn hekk, kif osserva l-petizzjonant, sabiex isir jaf aktar dwar 
l-obbligi tat-taxxa tiegħu, il-persunal jista’ fil-fatt jikkonsulta - mingħajr ħlas u permezz tal-
Welcome Office tal-Kummissjoni (li jipprovdi l-persunal b’informazzjoni prattika ta’ kuljum) 
- avukat b’bażi soda fil-liġi tat-taxxa.

Safejn jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 13 tal-PPI (Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet), li jagħmel parti mit-Trattati, il-Kummissjoni tosserva li d-dispożizzjoni 
tapplika b'mod ġenerali u irrispettivament miċ-ċirkostanzi individwali. L-effetti tagħha 
jiddependu fuq fejn l-uffiċjal kellu d-domiċilju tiegħu fiż-żmien meta hu/hi daħlu fis-servizz. 
Il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tagħti opinjoni dwar kemm hija ġusta din id-
dispożizzjoni. Il-Kummissjoni hija marbuta li tirrispettaha u tapplikaha. F’dan l-istadju tal-
evoluzzjoni tal-liġi tal-UE, it-tassazzjoni diretta fuq l-individwi hija ftit li xejn armonizzata, 
il-livelli differenti u t-tipi ta’ taxxi applikabbli għall-uffiċjali li għandhom "id-domiċilju tat-
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taxxa meqjus” fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom hija konsegwenza tal-eżistenza ta' reġimi 
nazzjonali ta' taxxa differenti. Għalhekk, peress li s-sitwazzjoni legali taċ-ċittadini tal-Istati 
Membri differenti hija differenti, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax l-applikazzjoni tad-
dispożizzjoni bħala diskriminatorja.

Fir-rigward aktar speċifiku tad-Direttiva dwar it-Tfaddil, l-Artikolu 3 tagħha jipprevedi 
kriterji minimi għad-determinazzjoni tal-identità u r-residenza tal-użufruttwarji li ma 
jobbligawx lill-Istati Membri jiċċekjaw ir-residenza tat-taxxa reali tagħhom (ħlief jekk l-
użufruttwarju jitlob li tiġi kkunsidrata r-residenza tat-taxxa tiegħu stabbilita f’pajjiż terz). 
Kwalunkwe miżura nazzjonali li tmur lil hinn minn dawn il-kriterji minimi imma li tirrispetta 
l-għan aħħari tad-Direttiva dwar it-Tfaddil, li għandha l-għan li tiżgura l-possibiltà ta’ 
tassazzjoni skont ir-regoli tat-taxxa fis-seħħ fil-pajjiż fejn fil-fatt tinsab ir-residenza tat-taxxa, 
hija aċċettabbli skont il-liġi tal-UE.

Ir-restrizzjonijiet amministrattivi li jiltaqgħu magħhom il-kontribwenti bir-residenza tat-taxxa 
tagħhom fl-Italja u r-residenza permanenti tagħhom f’pajjiż ieħor hija kwistjoni li għandha 
tkun indirizzata primarjament mal-awtoritajiet Taljani.

Is-servizzi tal-Kummissjoni diġà ressqu xi mistoqsijiet lill-awtoritajiet Taljani dwar iż-żewġ 
taxxi introdotti riċentament fl-Italja fuq proprjetà immobbli u attivitajiet finanzjarji ta’ 
kontribwenti Taljani barra minn pajjiżhom (IVIE u IVAFE, rispettivament). Fil-kuntest ta' din 
l-inizjattiva, l-interpretazzjoni mogħtija lid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi li tirriżulta miċ-
Ċirkulari tat-2 ta’ Lulju 2012 tqajmet ukoll. Xi emendi tal-leġiżlazzjoni eżistenti kienu inklużi 
fil-Liġi tal-Istabbiltà tad-29.12.2012. F’dan l-istadju, il-Kummissjoni żżomm l-aħħar 
evalwazzjoni tagħha dwar il-kompatibilità mal-liġi tal-UE tal-miżuri nazzjonali kif 
interpretata mill-Amministrazzjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jikkonfermaw ukoll li l-Komunikazzjoni tas-27 ta’ Ġunju 2012 
KUMM(2012) 351 finali) mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
mezzi  konkreti li jsaħħu l-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni fiskali, inkluż fir-
rigward ta’ pajjiżi terzi, tirrifletti l-opinjonijiet tagħhom dwar dan is-suġġett. Pjan ta’ azzjoni 
dettaljat (KUMM(2012)722) kien ukoll adottat mill-Kummissjoni Ewropea fis-6 ta’ Diċembru 
2012 bħala segwitu għall-Komunikazzjoni ta’ Ġunju tagħha.


