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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li ħadmet għal tletin sena fil-Ġermanja u li ilha tgħix fi Franza mill-2001, 
fejn irtirat fl-2009 fl-età ta’ sittin sena, tindika li r-raġel tagħha ma għandu l-ebda forma ta’ 
introjtu u mhux ser ikun eliġibbli għal pensjoni qabel l-2017. Minkejja l-fatt li hija diġà 
tħallas taxxi fi Franza, hija rċeviet talba mill-awtoritajiet Ġermaniżi f’Awwissu 2012 biex 
tħallas EUR 5 000 bħala arretrati tat-taxxa fuq il-pensjoni Ġermaniża tagħha, li, fl-opinjoni 
tagħha tikkostitwixxi tassazzjoni doppja. Hija toġġezzjona wkoll għall-fatt li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi qed jonqsu milli jqisu l-fatt li r-raġel tagħha ma għandu l-ebda forma ta' introjtu u 
mhumiex qed jawtorizzaw arranġamenti għall-qsim kif jingħataw lil dawk li jgħixu fil-
Ġermanja.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Frar 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' April 2013

Il-petizzjonanta ilha tgħix fi Franza sa mill-2001 wara li ħadmet għal kważi 30 sena fil-
Ġermanja. F’Awwissu tal-2012, il-“Finanzamt Neubrandenburg” talabha biex qabel it-22 ta’ 
Ottubru 2012, tħallas taxxi fuq il-pensjoni Ġermaniża tagħha, b’lura mill-ewwel ġurnata tal-
pensjoni tagħha. Hija s’issa ddikkjarat l-introjtu kollu tagħha, inkluż il-pensjoni Ġermaniża 
tagħha, lit-Teżor Pubbliku Franċiż u għalhekk ħallset it-taxxi tagħha fi Franza.

Il-petizzjonanta tiddeplora l-fatt li l-Finanzamt Ġermaniż ma jippermettix is-sistema fiskali ta’ 
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“Splitting” kif kien ikun il-każ kieku kienet tgħix fil-Ġermanja. Skontha, din id-differenza ta’ 
trattament tmur kontra l-prinċipji tal-liġi Ewropea. Fil-fatt, jekk hija trid tħallas din it-taxxa, 
hija għandha tibbenefika mill-istess vantaġġi li għandhom il-Ġermaniżi li jħallsuha, jiġifieri 
fost l-oħrajn “Splitting”. 

Barra minn hekk, il-petizzjonanta tistaqsi għaliex hija ma ġietx infurmata minn qabel dwar l-
obbligi tagħha jekk il-liġi rilevanti hija datata mill-2005.  Fl-aħħar, hija tiddikjara li għas-sena 
2011 hija rċeviet EUR 13 765 bħala pensjoni Ġermaniża tagħha u li kienet mitluba tħallas lura 
EUR 1 727.03 għall-istess sena. Issa, hija kull xahar tirċievi biss EUR 1 700 biex tgħix mar-
raġel tagħha (meta tgħodd ukoll il-pensjoni Ġermaniża tagħha, EUR 160 ta’ pensjoni Franċiża 
u pensjoni supplimentari tal-intrapriża). 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Leġiżlazzjoni fiskali Ġermaniża

Ir-rekwiżit għar-residenti Franċiżi li jirċievu pensjoni Ġermaniża, li jibagħtu dikjarazzjoni 
fiskali fil-Ġermanja huwa bbażat fuq il-punt 7 tal-Artikolu 49(1) tal-liġi Ġermaniża dwar it-
Taxxa fuq id-Dħul (EStG). Dan ir-rekwiżit kien ġie introdott fil-qafas ta’ riforma profonda 
tat-tassazzjoni tal-pensjonijiet fil-Ġermanja, permezz tal-Artikolu 1(23) tal-Liġi dwar il-
Pensjonijiet (Alterseinkünftegesetz) tal-5 ta’ Lulju 2004 [Ġabra Federali tal-Liġijiet (BGBl), 
2004, Parti 1, Nru 33, p. 1427] li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2005 u għalhekk kien ġie 
applikat għall-ewwel darba fil-perjodu ta’ tassazzjoni tal-2005.

B'mod ġenerali, ir-residenti u dawk li mhumiex residenti huma ttrattati b'mod differenti għal 
skopijiet ta' taxxa skont ir-regoli Ġermaniżi tat-taxxa fuq l-introjtu. L-Artikolu 1(3) u l-
Artikolu 1a tal-Liġi Ġermaniża dwar it-Taxxa fuq id-Dħul jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li 
taħthom dawk li mhumiex residenti jistgħu japplikaw biex jibbenefikaw mill-istess skema 
fiskali bħar-residenti. Dan huwa l-każ jekk mill-inqas 90 % tal-introjtu huwa suġġett għat-
tassazzjoni Ġermaniża jew l-introjtu li ma jkunx suġġett għat-taxxa Ġermaniża ikun taħt l-
allowance bażiku (EUR 8 130 għall-2013).

F’konformità mal-punt 2 tal-Artikolu 1a tal-Liġi Ġermaniża dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, il-
konjuġi li mhumiex residenti fil-Ġermanija iżda fi Stat Membru ieħor tal-UE/ŻEE jistgħu 
jagħżlu s-sistema “Splitting tariff”. F’dan il-każ, l-introjtu taż-żewġ konjuġi jitqies għall-
kalkolu tal-limitu ta’ 90 % u d-dħul tal-bażi jirdoppja.

Nuqqas ta’ armonizzazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul fl-UE

Fl-istadju preżenti tal-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni, ftit hemm armonizzazzjoni fil-qasam tat-
tassazzjoni diretta. Fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni, it-tassazzjoni (inkluż il-ftehimiet dwar it-
tassazzjoni doppja) essenzjalment taqa' taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Għalhekk, il-
Ġermanja hija libera li tfassal il-liġijiet tat-taxxa fuq l-introjtu (bażi tat-taxxa u rati tat-taxxa) 
skont il-bżonnijiet u x-xewqat tagħha. 

Fl-eżerċizzju ta' din il-kompetenza, madankollu, il-Ġermanja għandha tirrispetta l-obbligi 
tagħha skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-Ġermanja mhix 
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permessa li tiddiskrimina fuq il-bażi tan-nazzjonalità jew li toħloq jew iżżomm restrizzjonijiet 
kontra ċ-ċittadini tal-Istati Membri l-oħra li jeżerċitaw il-libertajiet tagħhom skont it-Trattat 
tal-UE. Bl-istess mod, ma tistax tapplika restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq dawn il-
libertajiet.

Il-kompatibbiltà tad-dispożizzjonijiet Ġermaniżi dwar it-taxxa fuq id-dħul mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE

Il-leġiżlazzjoni Ġermaniża rilevanti, u b’mod partikolari l-Artikoli 1 u 1a tal-Liġi Ġermaniża 
dwar it-Taxxa fuq id-Dħul  (Einkommensteuergesetz (EStG)) hija analizzata fid-dettall hawn 
taħt. Minn din l-analiżi jirriżulta li d-dispożizzjonijiet Ġermaniżi ma jiksrux il-liġi tal-Unjoni. 

a) Distinzjoni bejn residenti u mhux residenti

F’dak li jikkonċerna d-distinzjoni bejn ir-residenti u dawk li mhumiex residenti fiskali, skont 
il-ġursiprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, “fil-qasam tat-taxxi diretti, is-sitwazzjoni 
tar-residenti u dik ta’ dawk li mhumiex residenti fi Stat, ġeneralment mhumiex komparabbli" 
(ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-234/01, Gerritse, punt 43). Spjegazzjoni 
dettaljata ta' din id-differenza ta’ trattament aċċettata b’mod partikolari hija inkluża fis-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-każ Schumacker (C-279/93), fil-punti 32 u ta’ wara:

“31 Fir-rigward tat-taxxi diretti, is-sitwazzjoni tar-residenti u dik ta’ dawk li mhumiex, 
ġeneralment mhijiex komparabbli.

32 Id-dħul riċevut fuq it-territorju ta’ Stat minn persuna mhux residenti ta’ spiss jinkludi biss 
parti mid-dħul globali tiegħu, ċentralizzat fil-post tar-residenza tiegħu. Barra minn hekk, il-
kapaċità kontributtiva personali tal-persuna mhux residenti, li tirriżulta meta jitqies id-dħul 
kollu tagħha u s-sitwazzjoni personali u familjari, tista’ titgawda l-iktar faċli fil-post ta’ fejn 
hija għandha ċ-ċentru tal-interessi personali u patrimonjali tagħha. Ġeneralment, dan il-post 
jikkorrispondi għar-residenza abitwali tal-persuna kkonċernata. Għaldaqstant, id-dritt fiskali 
internazzjonali, u b’mod partikolari il-Mudell ta’ Konvenzjoni ta’ Tassazzjoni Doppja tal-
Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku (OECD), jirrikonoxxi li fil-
prinċipju huwa l-obbligu tal-Istat ta’ residenza li jintaxxa lill-persuna taxxabbli b’mod 
globali, filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-elementi li jirriżultaw mis-sitwazzjoni personali u 
familjari tiegħu.

33 Is-sitwazzjoni ta’ persuna residenti hija differenti minn dik ta’ persuna mhux residenti sa 
fejn il-parti ewlenija tad-dħul tagħha hija normalment ikkonċentrata fl-Istat ta’ residenza. 
Barra minn hekk, dan l-Istat ġeneralment ikollu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex 
japprezza l-kapaċità kontributtiva globali tal-persuna taxxabbli, meta titqies is-sitwazzjoni 
personali u familjari tagħha.

34 Konsegwentament, il-fatt li Stat Membru ma jagħtix, lil persuna mhux residenti, ċerti 
vantaġġi fiskali li jagħti lil persuna residenti mhuwiex, bħala regola ġenerali, diskriminatorju 
peress li dawn iż-żewġ kategoriji ta’ persuni li jħallsu t-taxxa mhumiex f’sitwazzjoni 
komparabbli.”
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b) Il-komparabbiltà tas-sitwazzjoni ta’ resident u ta’ persuna mhux residenti

F’din il-kawża, il-Qorti tal-Ġustizzja identifikat ukoll is-sitwazzjonijiet li fihom is-sitwazzjoni 
ta’ resident u ta’ persuna mhux residenti tat-taxxa hija komparabbli (prinċipju “Schumacker”). 
F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset, fil-każ Schumacker, li “huwa madankollu 
differenti f’każ bħal dan preżenti, fejn il-persuna mhux residenti ma tirċevix dħul sinifikattiv 
fl-Istat tar-residenza tagħha u tikseb il-maġġoranza tad-dħul taxxabbli tagħha minn attività 
mwettqa fl-Istat tal-impjieg, b’tali mod li l-Istat tar-residenza ma jkunx f’pożizzjoni li jagħtiha 
l-vantaġġi li jirriżultaw meta titqies is-sitwazzjoni personali u familjari. Bejn tali persuna 
mhux residenti u resident li jwettaq impjieg bi ħlas komparabbli ma teżisti l-ebda differenza 
tas-sitwazzjoni oġġettiva sabiex tkun ġustifikata differenza fit-trattament f’dak li jikkonċerna 
l-kunsiderazzjoni, għall-finijiet tat-taxxa, tas-sitwazzjoni personali u familjari tal-persuna 
taxxabbli. Bħala persuna mhux residenti li fi Stat Membru ieħor barra dak tar-residenza 
tagħha tirċievi l-parti l-kbira tad-dħul tagħha u kważi d-dħul kollu tal-familja tagħha, id-
diskriminazzjoni tkun meta s-sitwazzjoni personali u familjari ta’ din il-persuna mhux 
residenti la titqies fl-Istat tar-residenza u lanqas fl-Istat tal-impjieg.”

Fil-każ Gschwind (C-391/97), il-Qorti tal-Ġustizzja kkjarifikat il-mod ta’ kif għandu jiġi 
interpretat it-terminu “il-parti l-kbira tad-dħul tagħha”. Hija kkonfermat li l-limitu ta’ 90 % 
stabbilit bil-liġi Ġermaniża u l-ammont ta’ EUR 16 260 (dak iż-żmien 24 000 DEM) li għalih 
japplika t-trattament ugwali tal-kontribwenti li huma residenti u tal-persuni li mhumiex 
residenti, kienu f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Dwar dan hija qalet: “Madankollu bl-
istabbiliment tal-limiti tad-dħul rispettivament taxxabbli fil-Ġermanja u mhux soġgetti għat-
taxxa Ġermaniża, wieħed f’persentaġġ u l-ieħor f’ammont assolut, il-liġi Ġermaniża tqis 
speċifikament il-possibbiltà li tiġi kkunsidrata, fuq bażi taxxabbli suffiċjenti, is-sitwazzjoni 
personali u familjari tal-kontribwenti fl-Istat tar-residenza.”

c) Dħul bażiku

Konformament mal-Artikolu 32b tal-Liġi Ġermaniża dwar it-Taxxa fuq id-Dħul, id-dħul 
bażiku għandu l-għan li jiggarantixxi li dħul minimu meħtieġ jibbenefika minn eżenzjoni 
sħiħa mit-taxxa fuq id-dħul.  Billi s-sitwazzjonijiet tar-residenti u tal-persuni mhux residenti 
fil-qasam tat-tassazzjoni diretta, ġeneralment mhumiex komparabbli, huwa leġittimu li dan l-
ammont mhux taxxabbli jiġi rriservat għar-residenti tat-taxxa, peress li d-dħul minimu 
meħtieġ għall-persuni mhux residenti jrid jiġi kkunsidrat fl-Istat rispettiv (għal aktar dettalji, 
ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-12 ta’ Ġunju 2013 fil-każ C-
234/01, Gerritse). 

Għandu jiġi nnutat li l-Ġermanja tonqos milli tnaqqas dan l-ammont fil-każijiet fejn il-persuna 
taxxabbli mhux residenti tikseb it-totalità jew kważi t-totalità tad-dħul globali tagħha minn 
sorsi Ġermaniżi. Għaldaqstant, din il-kategorija ta’ persuni taxxabbli mhux residenti hija 
soġġetta għall-istess trattament fiskali bħar-residenti fir-rigward ta' taxxi fuq id-dħul (Artikolu 
1(3), tal-Liġi Ġermaniża dwar it-Taxxa fuq id-Dħul). Din il-prattika hija konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti msemmija hawn fuq.

d) “Splitting”
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Mill-konklużjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ Schumacker u fil-każijiet li ġejjin jirriżulta 
li huwa legalment korrett waqt il-valutazzjoni tal-applikazzjoni possibbli tal-prinċipju
"Schumacker", li tiġi evalwata biss is-sitwazzjoni tal-persuna li taħdem fil-Ġermanja u
għalhekk, f'dan ir-rigward, jiġi injorat il-konjuġi li ma jaħdimx fil-Ġermanja. Fil-fatt, il-
Ġermanja m’għandha l-ebda rabta mal-konjuġi billi dan tal-aħħar m'għandu l-ebda dħul minn 
sors Ġermaniż. Il-Ġermanja, f’dan l-istadju ta’ tassazzjoni, hija għalhekk fl-obbligu uniku li 
tieħu inkunsiderazzjoni d-dħul u s-sitwazzjoni tal-persuna li ħadmet fil-Ġermanja. 
Naturalment, minn meta l-awtoritajiet Ġermaniżi jaslu għall-konklużjoni li l-persuna li 
ħadmet fil-Ġermanja u għalhekk tirċievi pensjoni Ġermaniża, tista’ tiġi trattata bħala resident 
fiskali, din il-persuna tista’ tibbenefika mill-vantaġġi fiskali kollha marbutin mal-istatut ta’ 
resident, inkluża t-tariffa tas-sistema ta’ “Splitting”.

Madankollu, billi s-sistema ta’ “Splitting” tingħata f’każ ta’ tassazzjoni konġunta ta’ żewġ 
persuni (il-koppja), huwa konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE li l-Ġermanja, għat-tieni darba, 
tqis ukoll id-dħul barrani tal-konjuġi.

Effetti retroattivi 

L-allegazzjoni tal-persuna li qed tagħmel l-ilment li l-obbligu tal-individwi b'residenza fiskali 
barra l-pajjiż b'introjtu minn pensjoni Ġermaniża li jibagħtu dikjarazzjoni tat-taxxa fil-
Ġermanja ġiet imposta b’mod retroattiv mhijiex korretta. It-test attwali tat-Taqsima 49, 
Artikolu 1(7) tal-EStG, li jipprovdi għall-obbligu ta' hawn fuq, ġie introdott mill-Artikolu 
1(23) tal-Att dwar l-Introjtu minn Pensjoni tax-Xjuħija (Alterseinkünftegesetz) tal-
5 ta' Lulju 2004 (Ġabra Federali tal-Liġijiet (BGB1.) 2004, parti I, Nru. 33, paġna 1427) li 
daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2005 u kien għalhekk applikat mill-perjodu ta' valutazzjoni tal-
2005 'il quddiem. Din il-liġi emendata ġiet applikata biss f’sitwazzjonijiet ulterjuri u għalhekk 
ma jistax ikollha effetti retroattivi. Konsegwentament, il-persuni taxxabbli kellhom żmien 
biżżejjed sabiex jiffammiljarizzaw irwieħhom ma’ din il-liġi l-ġdida. Il-prinċipju legali ta’ 
“ignorantia legis non excusat” japplika bis-sħiħ għal sitwazzjoni bħal din. 

Il-Kummissjoni tifhem il-problemi tal-persuni anzjani li jibagħtu dikjarazzjoni tat-taxxa 
f'pajjiż barrani. L-issodisfar ta' dawn l-obbligi tat-taxxa fil-Ġermanja huwa ħafna iktar diffiċli, 
speċjalment jekk huma kkonċernati bosta snin preċedenti. Madankollu, dan ma jistax 
jikkanċella l-obbligu legali li jiġi ddikjarat l-introjtu u tiġi mħallsa t-taxxa fil-Ġermanja. Ir-
residenti Ġermaniżi anzjani jew morda huma ffaċċjati bl-istess obbligi.

Il-kalkolu doppju tad-dħul

a) Konvenzjoni dwar il-kalkolu doppju bejn il-Ġermanja u Franza

L-ebda regola leġiżlattiva tal-UE ma tiddetermina l-Istat ta’ tassazzjoni fil-każijiet fejn 
persuna taxxabbli hija fiskalment marbuta ma’ diversi Stati Membri. Id-drittijiet ta’ 
tassazzjoni huma allokati taħt konvenzjonijiet dwar it-taxxa doppja konklużi mill-Istati
Membri fuq bażi bilaterali. L-applikazzjoni u l-interpretazzjoni ta’ dawn il-konvenzjonijiet kif 
ukoll ta’ oħrajn bħalhom ma jaqgħux taħt il-liġi tal-UE. 

Fil-każ partikolari tal-persuna li qed tressaq l-ilment, għandha titwettaq valutazzjoni tal-
pensjonijiet imħallsa lilha biex jiġi stabbilit jekk dawn jaqgħux taħt l-Artikolu 13(8), tal-
konvenzjoni dwar it-tassazzjoni doppja (pensjonijiet privati ntaxxati fl-Istat ta' residenza tal-



PE513.228v01-00 6/7 CM\939058MT.doc

MT

benefiċjarju) jew Artikolu 14(2), ta’ din il-konvenzjoni (pensjonijiet imħallsa minn korpi 
pubbliċi tas-sigurtà soċjali taxxabbli fl-Istat tal-aġenzija tal-ħlas). Evalwazzjoni bħal din 
tiddependi mill-kwalifika ta’ kull pensjoni mħallsa u peress li huwa każ individwali, dan 
jikkonċerna biss lill-awtoritajiet nazzjonali.

b) Taxxa żejda mill-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi, fuq pensjonijiet diġà ntaxxati

Konformament għal dak li diġà spjegajna fil-paragrafi ta’ qabel, ma nistgħux niddeterminaw 
jekk il-Ġermanja għandhiex id-dritt li tneħħi t-taxxa fuq id-dħul minn fuq il-pensjonijiet li 
diġà kienu ntaxxati, għaliex ir-risposta għal din il-mistoqsija tiddependi mill-kwalifika tal-
pensjonijiet ikkonċernati mill-awtoritajiet nazzjonali.

L-Artikolu 25 tal-konvenzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni doppja konkluża bejn il-Ġermanja u 
Franza jistabbilixxi proċedura amikevoli sabiex tiġi evitata tassazzjoni mhux konformi mal-
konvenzjoni. Il-kwalifika differenti u/jew it-tassazzjoni doppja tal-pensjonijiet mill-Ġermanja 
u Franza hija kwistjoni li trid tiġi rregolata fil-qafas tal-proċedura amikevoli stabbilita mill-
konvenzjoni konkluża bejn il-Ġermanja u Franza.

Madankollu, b'mod ġenerali, taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE, il-fatt li Stat Membru jkun diġà
ntaxxa tip partikolari ta’ dħul, ma jwaqqafx lil Stat Membru ieħor milli jwettaq tassazzjoni
ġdida fuq dak id-dħul jekk jasal għall-konklużjoni li huwa għandu wkoll dritt ta’ tassazzjoni.

c) Eliminazzjoni ta' taxxa doppja 

Tajjeb li nżidu li, jekk l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja u l-problemi li għandhom 
x’jaqsmu hija probabbilment prerekwiżit għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, l-Istati
Membri mhumiex obbligati li jagħmlu dan. Fin-nuqqas tal-miżuri tal-UE biex jgħaqqdu jew 
jarmonizzaw it-tassazzjoni, l-Istati Membri jibqgħu responsabbli biex jiddefinixxu, fuq il-bażi 
ta’ ftehim jew unilateralment, il-kriterji ta’ tqassim tas-setgħa ta' tassazzjoni tagħhom, b'mod 
partikolari bil-ħsieb li jeliminaw it-taxxa doppja [Sentenza Gilly (C-336/96 tat-12 ta’ Mejju 
1998, punti 24 u 30)] . L-Istati Membri jeżerċitaw dawn is-setgħat filwaqt li jikkonkludu 
konvenzjonijiet fil-qasam ta’ taxxa doppja, li jiġu implimentati mill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom fis-sitwazzjonijiet transkonfinali. Kif il-QĠUE riċentement enfasizzat fis-sentenza 
Ciba (C-96/08 tal-15 ta' April 2010), "it-tassazzjoni doppja ... ma tikkostitwix fiha nnifisha 
restrizzjoni pprojbita mit-Trattat. F'dan ir-rigward, il-konvenzjonijiet biex jiġu evitati t-taxxi 
doppji jservu sabiex jeliminaw jew inaqqsu l-effetti negattivi fuq il-funzjonament tas-suq 
intern li jirriżulta mill-koeżistenza tas-sistemi fiskali nazzjonali msemmija fil-punt ta’ qabel.”

Konsegwentament, kull tassazzjoni ogħla li tirriżulta mill-fatt li d-dħul Ġermaniż huwa 
ntaxxat fil-Ġermanja iżda wkoll fi Franza, attwalment mhix kontra l-leġiżlazzjoni tal-UE. Fil-
verità, kif indikat hawn fuq, it-tassazzjoni doppja tista' tiġi limitata bis-saħħa tal-konvenzjoni 
dwar it-tassazzjoni doppja konkluża bejn Franza u l-Ġermanja.

Aspetti politiċi 

Fl-aħħar nett, għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-Kummissjoni hija konxja li problemi bħal dawk 
tal-persuna li qed tippreżenta l-ilment jistgħu jirriżultaw ta’ spiss f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali minkejja l-eżistenza ta’ konvenzjonijiet bilaterali dwar it-tassazzjoni doppja li 
għandhom isibu soluzzjoni għalihom. Il-Kummissjoni tikkunsidra li dawn il-problemi jġorru 
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r-riskju li jipperikolaw il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern u, għalhekk, qed tieħu passi 
fuq livell politiku sabiex tipprova ssolvihom. Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2010, intitolata 
“It-tneħħija ta' ostakli fiskali transkonfinali għaċ-ċittadini tal-UE”, hija eżaminat kif it-tilwim
bejn l-awtoritajiet tat-taxxa dwar id-drittijiet ta' tassazzjoni, il-proċeduri kkumplikati biex 
isiru talbiet, in-nuqqas ta’ informazzjoni ċara dwar l-obbligi u problemi oħra ta’ nuqqas ta’ 
qbil bejn is-sistemi tat-taxxa jistgħu joħolqu diffikultajiet għaċ-ċittadini tal-UE li huma attivi 
minn naħa għall-oħra tal-fruntieri.1. Barra minn hekk, fil-11 ta' Novembru 2011, il-
Kummissjoni addottat komunikazzjoni dwar il-modi possibbli għall-ġlieda kontra t-
tassazzjoni doppja ta’ individwi u intrapriżi fl-Unjoni Ewropea, sabiex tevalwa u tippreżenta 
sussegwentament soluzzjonijiet possibbli, bħal mekkaniżmu ta’ arbitraġġ li jorbot2.

Fil-kuntest tas-segwitu ta’ din il-komunikazzjoni, il-Kummissjoni issa se teżamina fid-dettall, 
f’analiżi tal-impatt, il-problemi li jinqalgħu u s-soluzzjonijiet possibbli sabiex jiġu identifikati
l-aktar miżuri xierqa fil-livell tal-UE għall-ġlieda kontra t-tassazzjoni doppja. Bi tħejjija għal 
din il-ħidma ta' valutazzjoni tal-impatt, il-Kummissjoni ħejjiet pjan direzzjonali3 biex 
tipprovdi deskrizzjoni ġenerali tal-inizjattiva ppjanata.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda element li jista’ jissuġgerixxi ksur fil-liġi tal-UE fil-
leġiżlazzjoni Ġermaniża rilevanti. Konsegwentament, il-problema tal-persuna li ppreżentat l-
ilment hija r-responsabbiltà biss tal-Istati Membri kkonċernati, il-Ġermanja u Franza.

Għalhekk huwa rrakommandat li l-persuna li ppreżentat l-ilment tikkuntattja lill-awtoritajiet 
fiskali nazzjonali sabiex jivvalutaw is-sitwazzjoni fiskali tagħha. L-ewwel, għandu jiġi 
determinat jekk dawn il-pensjonijiet Ġermaniżi jistgħux jiġu intaxxati fil-Ġermanja jew fi 
Franza. Jekk dawn kellhom ikunu ntaxxati fil-Ġermanja, wara għandu jiġi vverifikat jekk il-
persuna li ppreżentat l-ilment tissodisfax il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ "Splitting 
tariff". Eventwalment, jekk jiġi ppruvat li t-taxxi fuq il-pensjonijiet Ġermaniżi tħallsu bi żball
fi Franza, hija għandha tikkuntattja lill-awtoritajiet Franċiżi u titlob rimborż.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_fr.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_fr.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


