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Suġġett: Petizzjoni 2623/2013, imressqa minn M. M., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar it-trattament inġust taċ-ċittadini tal-UE li għandhom proprjetà fi 
Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-fatt li, skont il-liġi Spanjola, taxxa speċjali hija pagabbli fuq 
proprjetajiet oħra għajr ir-residenza prinċipali. Iċ-ċittadini Spanjoli u barranin li huma 
residenti b’mod permanenti fi Spanja huma eżentati. It-taxxa normalment tammonta għal xi 
mijiet ta’ euro.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Novembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-28 ta’ Frar 2015.

Il-petizzjonant jidher li qed jirreferi1 għat-trattament fiskali applikat fi Spanja għad-dħul 
miksub minn ċittadini tal-UE residenti fi Stat Membru ieħor2 u li huma sidien ta’ proprjetà 
immobbli fi Spanja.  

Huwa jsostni li qed jiġi ddiskriminat minħabba li jkun obbligat iħallas taxxa fuq id-dħul 
miksub mill-proprjetà immobbli tiegħu li tinsab fi Spanja, filwaqt li ċ-ċittadini Spanjoli jew 

                                               
1 Billi jirreferi għall-Formola tat-Taxxa 210 Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 
establecimiento permanente..
2 Tista’ tkun kemm “kera reali” jew “kera imputata”.
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ċittadini oħrajn tal-UE li għandhom residenza permanenti fi Spanja ma jkunux. 

Għandu jiġi nnutat sa mill-bidu li l-leġiżlazzjoni tal-UE għandha biss kamp ta’ applikazzjoni 
limitat fil-qasam tat-tassazzjoni diretta. L-Istati Membri huma kompetenti ferm fit-tfassil tas-
sistemi ta’ tassazzjoni tagħhom u biex jiddeċiedu dwar karatteristiċi bħall-proċeduri tat-taxxa 
amministrattivi. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom taħt it-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE). Mhumiex permessi li jiddiskriminaw abbażi ta’ 
nazzjonalità jew residenza kontra ċ-ċittadini ta’ kwalunkwe Stat Membru, inkluż tagħhom 
stess, jew kontra xi ħadd li jeżerċita l-libertajiet mogħtija taħt it-TFUE. Lanqas ma jistgħu 
japplikaw restrizzjonijiet mhux ġustifikati fuq dawn il-libertajiet.

Ma jidhirx li l-liġi fiskali ta’ Spanja tinvolvi trattament fiskali differenti, kif iddikjarat fil-
petizzjoni. B’mod partikolari, il-persuni fiżiċi residenti fi Spanja1 għall-finijiet ta’ taxxa u li 
huma sidien2 ta’ proprjetà sekondarja fi Spanja huma soġġetti għal taxxa fuq id-dħul miksub 
minn proprjetà immobbli ta’ dan it-tip. Il-bażi taxxabbli tinħadem b’referenza jew għad-dħul 
mill-kera, jekk il-proprjetà immobbli tkun qed tinkera, jew għal valur fittizju magħruf bħala l-
“kera imputata”. Bl-istess mod, ċittadin tal-UE residenti barra minn Spanja, iżda li huwa s-sid 
ta’ proprjetà immobbli fi Spanja huwa soġġett għal taxxa fuq id-dħul mill-proprjetà immobbli 
tiegħu fi Spanja, billi din tal-aħħar tirrappreżenta residenza sekondarja. Għalhekk, ma jidhirx 
li hemm differenza fit-trattament.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli li tinsab fil-petizzjoni, ma jidher li ġie ddivulgat ebda 
ksur tal-liġi tal-UE u ma hemmx raġunijiet għall-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur.

                                               
1  Kemm jekk ikunu ċittadini Spanjoli jew ċittadini oħrajn tal-UE.
2 Minbarra r-residenza permanenti tagħhom.


