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Nederlandiża, dwar il-problemi mal-awtoritajiet tat-taxxa Pollakki

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin mill-Pajjiżi l-Baxxi li joqgħod il-Polonja. Huwa irtirat u qed 
jirċievi pensjoni mill-Pajjiżi l-Baxxi. Il-petizzjonant u l-mara tiegħu huma meqjusa mill-
awtoritajiet tat-taxxa tal-Pajjiżi l-Baxxi bħala residenti fil-Pajjiżi l-Baxxi għal skopijiet ta’ 
tassazzjoni. Skont il-petizzjonant, meta mar joqgħod il-Polonja qalulu li, skont it-trattat tat-
taxxa Nederlandiż-Pollakk, il-pensjoni tiegħu ma tkunx intaxxata fil-Polonja għaliex 
hemmhekk huwa qatt ma kellu l-ebda dħul. Madanakollu, l-awtoritajiet tat-taxxa Pollakki 
jibagħtulu l-istima tat-taxxa. Il-petizzjonant jemmen li l-awtoritajiet tat-taxxa Pollakki 
mhumiex jifhmu s-sitwazzjoni tiegħu u r-regolamenti tat-taxxa Nederlandiżi. Huwa jemmen li 
qed issir diskriminazzjoni kontrieh u jiġi ffastidjat minħabba li huwa barrani u li l-impjegati 
tal-awtoritajiet tat-taxxa Pollakki qed jabbużaw mill-poter tagħhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Fl-istadju preżenti tal-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni, il-leġiżlazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni 
diretta hija limitata. Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni tal-UE, it-tassazzjoni taqa’ essenzjalment fil-
kompitu tal-Istati Membri. Fl-eżerċizzju ta’ dan il-kompitu, madankollu, l-Istati Membri jridu 
jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont it-Trattat UE. L-Istati Membri mhumiex permessi 
jiddiskriminaw abbażi ta’ nazzjonalità, jew tabilħaqq, jirristrinġu l-libertajiet tagħhom skont 
it-Trattat tal-UE mingħajr ġustifikazzjoni xierqa.
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B'mod aktar speċifiku, fir-rigward tat-tassazzjoni fuq ħlasijiet transkonfinali ta’ pensjonijiet, 
jiġifieri fejn l-introjtu jinqala' f'aktar minn ġurisdizzjoni waħda jew fejn l-introjtu jinqala’ fi 
Stat ieħor li mhux l-Istat tar-residenza tat-taxxa, l-għoti tad-drittijiet ta’ tassazzjoni rispettivi u 
l-prevenzjoni ta’ taxxa doppja mhumiex irregolati mir-Regoli tal-UE. Din il-kwistjoni hija 
ttrattata mill-Istati Membri fil-liġi nazzjonali tagħhom.

Hija prattika komuni internazzjonali għaż-żewġ Stati kkonċernati – l-Istat ta’ residenza u l-
Istat ta’ oriġini – li jaqsmu d-drittijiet ta’ tassazzjoni skont konvenzjoni bilaterali għall-
prevenzjoni ta’ taxxa doppja. Il-każ tal-petizzjonant jaqa’ fl-ambitu tal-applikazzjoni tal-
Konvenzjoni tat-13 ta’ Frar 2002 konkluża mill-Polonja u r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi1.

Skont l-Artikoli 18 (1) u 18(5) il-pensjoni Nederlandiża tista’ tkun taxxabbli fil-Pajjiżi l-
Baxxi u fil-Polonja. Jekk iż-żewġ Stati jimponu taxxa fuq il-pensjoni Nederlandiża, il-Polonja 
għandha – skont l-Artikolu(5)(a) tal-Konvenzjoni – tagħti kreditu għat-taxxa mħallsa fil-
Pajjiżi l-Baxxi. Dan ikun ifisser li l-petizzjonant irid jiddikjara l-pensjoni Nederlandiża tiegħu 
fid-dikjarazzjoni tat-taxxa Pollakka u japplika għal tnaqqis fit-taxxa dovuta fil-Polonja li 
jammonta għat-taxxa mħallsa fil-Pajjiżi l-Baxxi. Din it-tassazzjoni kemm fil-Pajjiżi l-Baxxi 
kif ukoll fil-Polonja, flimkien mal-mekkaniżmu biex tittaffa skont il-konvenzjoni bilaterali 
għall-prevenzjoni ta’ taxxa doppja, mhumiex oġġezzjonabbli skont il-liġi tal-UE kif inhi 
bħalissa.

Il-petizzjonant ressaq ilment quddiem il-Kummissjoni li qiegħda fil-proċess li tikkuntattja lill-
petizzjonant bil-ħsieb li tispjega li l-mekkaniżmu t’hawn fuq ma jwassal għall-ebda 
diskriminazzjoni pprojbita skont il-liġi tal-UE.

Konklużjoni
Fil-perspettiva tal-kunsiderazzjonijiet t’hawn fuq, il-Kummissjoni mhux se tibda proċedura 
ta’ ksur kontra l-Polonja fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant.

                                               
1 It-testi bil-Pollakk u bl-Ingliż jinsabu fuq il-link li ġej: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
u t-test bin-Nederlandiż jinsab hawnhekk: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


