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OPINJONI MOTIVATA TA' PARLAMENT 
NAZZJONALI DWAR IS-

SUSSIDJARJETÀ 

Suġġett: Opinjoni motivata tal-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża dwar il-Proposta għal 

Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

B'konformità mal-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-

sussidjarjetà u l-proporzjonalità, il-parlamenti nazzjonali, fi żmien tmien ġimgħat mid-data 

meta jkun intbagħat l-abbozz ta' att leġiżlattiv, jistgħu jindirizzaw lill-presidenti tal-Parlament 

Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni opinjoni motivata li tesponi r-raġunijiet li għalihom 

huma jqisu li l-abbozz ikkonċernat mhux konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Il-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża bagħtet l-opinjoni motivata annessa dwar il-proposta 

tad-direttiva imsemmija hawn fuq. 

Skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa 

responsabbli għall-osservanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
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ANNESS 

 

Riżoluzzjoni 

 

Il-Kamra tad-Deputati, 

 

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 168 tar-Regoli tal-Kamra tad-Deputati; 

 

Waqt li jfakkar li l-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit irċieva proposta għal Direttiva tal-Kunsill 

dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (COM(2016)0685) u proposta għal Direttiva tal-

Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) 

(COM(2016)0683), proposti tal-Kummissjoni Ewropea u li għandhom jiġu mistħarrġa fid-

dawl tal-prinċipju tas-sussidjarjetà: 

 

Billi l-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit adotta opinjoni motivata dwar il-proposti msemmija 

hawn fuq; 

 

Tiddeċiedi li tapprova din l-opinjoni motivata tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit li taqra 

hekk: 

 

Il-Kamra tad-Deputati tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu eżaminat bir-reqqa l-proposta tal-

Kummissjoni Ewropea dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva u dik dwar Bażi Komuni 

Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK). 

 

Il-Kamra tad-Deputati, filwaqt li tfaħħar l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea fil-ġlieda kontra 

l-prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern, tixtieq 

tesprimi t-tħassib tagħha dwar il-proposti għad-direttivi msemmija hawn fuq u tqis li dawn ma 

jirrispettawx f'dan l-istadju la l-prinċipju tas-sussidjarjetà u lanqas il-prinċipju tal-

proporzjonalità skont l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

 

Il-Kamra tad-Deputati tfakkar li l-Artikolu 5 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-

prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità teżiġi li l-Kummissjoni Ewropea timmotiva l-

proposti leġiżlattivi tagħha fid-dawl tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. L-

osservanza ta' dan ir-rekwiżit ta' motivazzjoni teżiġi b'mod partikolari li tiġi ppreżentata 

"dikjarazzjoni bl-elementi dettaljati li tippermetti l-valutazzjoni tar-rispett tal-prinċipji tas-

sussidjarjetà u l-proporzjonalità." Madankollu, il-Kamra tad-Deputati hija tal-fehma li l-

Kummissjoni Ewropea, f'dan il-każ, naqset milli tressaq evidenza adegwata dwar ir-rispett ta' 

dawn il-prinċipji, b'mod partikolari fl-oqsma li ġejjin. 

 

L-armonizzazzjoni tal-bażi għat-taxxa li hija konsegwenza tal-proposti għal direttivi għandha 

effetti diretti fuq il-prerogattiva tal-Istati Membri li jiddeterminaw liberament l-aspetti 

ewlenin tal-politika tagħhom tat-tassazzjoni. Madankollu, il-politika tat-tassazzjoni 

tirrappreżenta mhux biss element fundamentali tas-sovranità tal-Istati Membri, iżda 

tikkostitwixxi wkoll l-espressjoni tal-għażla tal-politika soċjali u ekonomika b'kont meħud tal-

ispeċifiċitajiet ta' kull Stat. F'dan il-każ, l-implimentazzjoni tal-proposti jwasslu biex dawn il-

kunsiderazzjonijiet (ta' natura politika, soċjali u ekonomika) rispettivi għal kull Stat ma 

jkunux jistgħu jiġu kkunsidrati b'mod xieraq fuq livell nazzjonali, iżda fil-futur ikollhom jiġu 

nnegozjati bl-unanimità fi ħdan il-Kunsill. 
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Bħala riżultat tal-effett baġitarju negattiv fuq ċerti Stati Membri – fosthom il-Lussemburgu –, 

il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea jistgħu wkoll inaqqsu de facto l-marġni ta' diskrezzjoni 

tal-Istati Membri sabiex jiddeterminaw ir-rata tat-taxxa tagħhom, peress li t-tnaqqis fid-dħul 

tat-tassazzjoni li tirriżulta, għal ċerti Stati Membri, fl-implimentazzjoni tal-BKKTK għandha 

tkun ikkumpensata permezz tal-attivazzjoni ta' miżuri oħra tal-baġit, b'mod partikolari l-livell 

tar-rata tat-taxxa. F'dan il-kuntest, il-Kamra tad-Deputati tinnota bi tħassib li l-proposti 

x'aktarx jaffettwaw b'mod sproporzjonat l-ekonomiji żgħar u miftuħa fi ħdan l-Unjoni. Peress 

li wara l-implimentazzjoni ta' bażi komuni ta' taxxa, l-unika differenzja bejn l-Istati Membri 

tkun ir-rata tat-taxxa korporattiva, il-Kamra tad-Deputati hija mħassba li jkun hemm 

kompetizzjoni eċċessiva fit-tnaqqis tar-rati. 

 

Il-Kamra tad-Deputati tinnota bi tħassib li l-Kummissjoni Ewropea ma pprovdietx argumenti 

konvinċenti li jispjegaw ir-raġunijiet li għalihom l-armonizzazzjoni tal-bażi taxxabbli saret 

neċessarja biex tiġi miġġielda l-evażjoni tat-taxxa, meta l-Kunsill tal-Unjoni għadu kif adotta 

f'Lulju 2016 direttiva li għandha l-għan li tiġġieled l-prattiki ta' evitar tat-taxxa1 u li 

tistabbilixxi f'dan ir-rigward livell minimu ta' koordinazzjoni fi ħdan l-Unjoni. Fin-nuqqas tal-

bidu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2016/1164, il-benefiċċji addizzjonali li jirriżultaw 

mill-implimentazzjoni ta' bażi komuni konsolidata u li jiġġustifikaw azzjoni fil-livell tal-

Unjoni ma ġewx stabbiliti b'mod ċar mill-Kummissjoni Ewropea. 

 

Il-Kamra tad-Deputati għandha wkoll dubji jekk il-proposti inkwistjoni jistgħux iwasslu għal 

tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi. Fid-dawl tat-twaqqif ta' sistema ta' tassazzjoni li tkun 

teżisti b'mod parallel mas-sistema tat-taxxa nazzjonali, hemm ir-riskju li kwalunkwe tnaqqis 

eventwali fl-ispejjeż ta' konformità għan-negozji jkun fl-aħħar mill-aħħar ibbilanċjata minn 

żieda fl-ispejjeż amministrattivi għall-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa, li fil-futur 

għandhom jimplimentaw b'mod parallel żewġ sistemi ta' tassazzjoni differenti. Il-Kamra tad-

Deputati tibża' li tali soluzzjoni tkun sors ta' kumplessità addizzjonali għall-partijiet interessati 

kollha u li barra minn hekk tista' toħloq problemi f'dak li jirrigwarda l-prinċipju ta' ugwaljanza 

quddiem il-liġi u t-taxxa. 

 

Il-proposti tal-Kummissjoni jimplikaw ukoll li r-regoli dwar il-prezzijiet ta' trasferiment ma 

japplikawx aktar fil-futur għall-gruppi ta' kumpanniji li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni 

tal-BKKTK. Il-Kamra tad-Deputati tibża' li tali soluzzjoni tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' 

differenzi bejn is-soluzzjonijiet miftiehma fi ħdan l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-

Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u dawk adottati mill-UE. Fil-fatt, jekk ikunu implimentati, il-

proposti tal-Kummissjoni, jistgħu jagħmlu ħsara serja lir-regoli eżistenti miftehma fi ħdan l-

OECD u għalhekk ikunu potenzjalment f'kunflitt ma' konvenzjonijiet internazzjonali 

applikabbli fil-Lussemburgu, fl-Ewropa u lil hinn minnha. Soluzzjoni bħal din tpoġġi fid-

dubju l-impenn tal-Istati Membri tal-UE għall-effikaċja ta' tali soluzzjonijiet fi ħdan l-OECD, 

b'mod partikolari fil-qasam tar-regoli ta' prezzijiet ta' trasferiment. 

 

Riżoluzzjoni adottata mill-Kamra tad-Deputati fis-sessjoni pubblika tagħha tat-

22 ta' Diċembru 2016 

 

Segretarju Ġenerali, Claude Frieseisen 

                                                 
1 Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/1164 tat-12 ta' Lulju 2016 li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-
taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern. 
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