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IL-POLITIKA TAT-TAXXA ĠENERALI

Is-setgħa li jimponu taxxi hija ċentrali għas-sovranità tal-Istati Membri tal-UE, li f'dan il-
qasam allokaw biss kompetenzi limitati lill-UE. L-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet tat-taxxa
tal-UE huwa mmirat lejn il-funzjonament bla xkiel tas-suq uniku, bl-armonizzazzjoni tat-
tassazzjoni indiretta li ġiet indirizzata fi stadju aktar bikri u aktar fil-fond minn dik tat-
tassazzjoni diretta. Flimkien ma' dawn l-isforzi, l-UE qiegħda tintensifika l-ġlieda tagħha
kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, li jikkostitwixxu theddida għall-kompetizzjoni ġusta u
huma l-kawża ta' nuqqas kbir ta' dħul mit-taxxi. Skont it-Trattat, il-miżuri tat-taxxa għandhom
jiġu adottati unanimament mill-Istati Membri. Filwaqt li l-politika tat-taxxa tiġi influwenzata
bil-kbir mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-Parlament Ewropew għandu
biss id-dritt li jiġi kkonsultat f'dan ir-rigward, għajr fi kwistjonijiet baġitarji fejn, bħala
awtorità kobaġitarja, jikkondividi setgħat deċiżjonali mal-Kunsill.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Il-kapitolu dwar id-dispożizzjonijiet fiskali (l-Artikoli 110-113) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jirrigwarda l-armonizzazzjoni ta' leġislazzjoni
li tikkonċerna ħlasijiet fuq it-turnover, dazji tas-sisa u miżuri oħra ta' tassazzjoni indiretta;
il-kapitolu dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet (l-Artikoli 114-118 TFUE), li jkopri t-taxxi li
jkollhom effett indirett fuq l-istabbiliment tas-suq intern, b'dispożizzjonijiet fiskali li mhumiex
suġġetti għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja; dispożizzjonijiet oħra rilevanti għall-politika tat-
taxxa, li jirreferu għall-moviment liberu ta' persuni, servizzi u kapital (l-Artikoli 45-66 TFUE),
l-ambjent (l-Artikoli 191-192 TFUE) u l-kompetizzjoni (l-Artikoli 107-109 TFUE).
Kooperazzjoni msaħħa (l-Artikoli 326-334 TFUE) tista' tiġi applikata fir-rigward ta'
kwistjonijiet tat-taxxa. Il-karatteristika ewlenija tad-dispożizzjonijiet tat-taxxa tal-UE fir-
rigward tal-adozzjoni ta' atti hija l-fatt li l-Kunsill jiddeċiedi b'unanimità fuq proposta tal-
Kummissjoni, u l-Parlament jiġi biss ikkonsultat. Dispożizzjonijiet adottati fil-qasam tat-taxxa
jinkludu direttivi li japprossimaw dispożizzjonijiet nazzjonali, u deċiżjonijiet tal-Kunsill.
It-tassazzjoni diretta tirrappreżenta taxxi fuq l-introjtu, il-ġid u kapital, kemm jekk personali jew
korporattiv. It-taxxa fuq l-introjtu personali (TIP) mhijiex koperta persè minn dispożizzjonijiet
tal-UE (minflok, l-attività tal-UE f'dan il-qasam hija bbażata fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti
Ewropea tal-Ġustizzja). L-azzjoni tal-UE dwar it-taxxa fuq l-introjtu korporattiv hija aktar
żviluppata, għalkemm tiffoka biss fuq miżuri marbuta mal-prinċipji tas-suq uniku. It-tassazzjoni
indiretta tikkonsisti f'taxxi li mhumiex imposti la fuq l-introjtu u lanqas fuq il-proprjetà. Din
tinkludi t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), dazji tas-sisa, taxxi fuq l-importazzjoni, u taxxi fuq
l-enerġija u taxxi ambjentali oħra. Peress li l-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet tat-taxxa tal-UE huwa
mmirat lejn il-funzjonament bla xkiel tas-suq uniku, l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni indiretta
kienet indirizzata fi stadju aktar bikri u aktar fil-fond minn dik tat-tassazzjoni diretta.
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L-OBJETTIVI

L-istrateġija tal-UE dwar il-politika tat-taxxa hija spjegata fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu "Politika tat-Taxxa fl-Unjoni Ewropea – Prijoritajiet għas-snin li
ġejjin" (COM(2001)0260). Sakemm l-Istati Membri jikkonformaw mar-regoli tal-UE, kull
wieħed minnhom huwa liberu li jagħżel is-sistema ta' taxxa li jqis l-aktar xierqa. Fi ħdan dan
il-qafas, il-prijoritajiet ewlenin għall-politika tat-taxxa tal-UE huma l-eliminazzjoni ta' ostakoli
fiskali għall-attività ekonomika transkonfinali, il-ġlieda kontra kompetizzjoni fiskali dannuża[1]

u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni akbar bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa fil-garanzija ta'
kontroll u l-ġlieda kontra l-frodi. Żieda fil-koordinazzjoni tal-politika tat-taxxa kieku tiżgura li
l-politiki tat-taxxa tal-Istati Membri jappoġġaw għanijiet usa' tal-politika tal-UE, kif stabbilit
dan l-aħħar fl-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

IL-KISBIET

Ir-"Rapporti tal-attività fil-qasam tat-taxxa"[2] ippubblikati mill-Kummissjoni jippreżentaw il-
kisbiet tal-UE u l-kwistjonijiet ta' taxxa li għad iridu jiġu indirizzati. L-aħħar rapport (2013)
ikopri t-tassazzjoni diretta u indiretta, l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa, il-koordinazzjoni fit-taxxa,
deċiżjonijiet dwar l-għajnuna fiskali mill-Istat u proċeduri ta' ksur.
Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tneħħija ta' ostakoli fiskali transkonfinali għaċ-
ċittadini tal-UE (COM(2010)0769) tiddeskrivi l-problemi fiskali l-aktar serji li jiffaċċjaw iċ-
ċittadini f'sitwazzjonijiet transkonfinali (eż. diskriminazzjoni, tassazzjoni doppja, diffikultajiet
biex jitolbu rifużjonijiet tat-taxxa u diffikultajiet biex jiksbu informazzjoni dwar regoli tat-taxxa
barranin). Xi tip ta' azzjoni kkoordinata biex jiġu indirizzati l-ostakoli u l-ineffiċjenzi saret fl-
oqsma tat-tassazzjoni tal-kumpaniji, tal-VAT, tad-dazji tas-sisa u tat-taxxi fuq il-karozzi. Ittieħdu
wkoll miżuri biex jindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa permezz tad-Direttiva dwar tassazzjoni
ta' dħul mit-tfaddil (2003/48/KE) u direttivi li jipprovdu għal assistenza reċiproka bejn l-
amministrazzjonijiet tat-taxxa. Il-Kummissjoni saret ukoll aktar proattiva fit-teħid ta' azzjoni
legali fejn ir-regoli jew il-prassi tat-taxxa nazzjonali tal-Istati Membri ma jkunux konformi mat-
Trattat.
Inizjattivi importanti tal-politika fil-qasam tat-tassazzjoni indiretta jinkludu: Green Paper
dwar il-futur tal-VAT (COM(2010)695), segwita minn komunikazzjoni dwar ir-riforma tas-
sistema tal-VAT (COM(2011)0851); proposta għal Direttiva (COM(2011)0169) li temenda
d-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija (2003/96/KE) bl-għan li tinkiseb tassazzjoni
tal-enerġija aktar għaqlija fl-UE, akkumpanjata minn komunikazzjoni (COM(2011)0168);
Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta'
ċerti infrastrutturi; proposta mill-Kummissjoni għal direttiva dwar taxxi relatati mal-karozzi
tal-passiġġieri (COM(2005)0261); Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni tal-VAT; u
diversi arranġamenti individwali rigward dazji tas-sisa (eż. fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija).
L-azzjoni politika fil-qasam tat-tassazzjoni diretta iffokat primarjament fuq l-armonizzazzjoni
tat-tassazzjoni tal-intrapriżi permezz tad-Direttiva dwar l-Għajnuna Amministrattiva (77/799/
KEE) u d-Direttiva dwar l-Irkupru ta' Talbiet (76/308/KEE), id-Direttiva dwar il-Mergers
(90/434/KEE), id-Direttiva dwar il-Kumpaniji Prinċipali u Sussidjarji (90/435/KEE), il-
Konvenzjoni ta' Arbitraġġ dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja (90/436/KEE), id-Direttiva
Imgħax-Royalties (2003/49/KE), u l-proposta dwar [bażi komuni konsolidata tat-taxxa

[1]Ara r-rapport tal-Grupp tal-Kunsill tal-Kodiċi ta' Kondotta tat-23 ta' Novembru 1999 lill-Kunsill ECOFIN dwar 'il-
Kodiċi ta' Kondotta' (Tassazzjoni tal-Intrapriżi)" (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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korporattiva (BKKTK)] li tistipula regoli uniformi li permezz tagħhom kumpaniji li
joperaw fl-UE jistgħu jikkalkulaw il-profitti taxxabbli tagħhom (COM(2011)0121). Fir-
rigward tat-tassazzjoni personali, ta' min jinnota miżuri li jinkludu d-Direttiva dwar it-
Tassazzjoni tal-Imgħax (2003/48/KE) u l-komunikazzjonijiet dwar it-tassazzjoni tad-dividendi
(COM(2003)0810) u dwar l-eliminazzjoni ta' ostakoli fiskali għall-forniment transkonfinali
ta' pensjonijiet tax-xogħol (COM(2001)0214), proposta għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet
finanzjarji (COM(2011)0594), u d-Direttiva 2008/7/KE dwar it-taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-
kapital. Il-Qorti tal-Ġustizzja ħadet għadd kbir ta' deċiżjonijiet dwar it-tassazzjoni diretta taċ-
ċittadini tal-UE.
Kwistjoni ta' politika tat-taxxa li tinsab fuq quddiem fl-aġenda tal-UE hija l-ġlieda kontra l-
evażjoni u l-evitar tat-taxxa, li l-Kummissjoni għamlitha prijorità[3]. Il-ġlieda kontra l-frodi
u l-evażjoni tat-taxxa tkopri kemm it-tassazzjoni diretta (b'mod partikolari, miżuri biex jiġu
miġġielda prattiki tat-taxxa dannużi) u t-tassazzjoni indiretta (VAT mhux imħallsa). Hija
tiddependi b'mod partikolari fuq l-iskambju ta' informazzjoni. Fl-UE, madwar EUR 1 triljun
fi dħul mit-taxxa jintilfu kull sena minħabba evażjoni u evitar tat-taxxa, u huma theddida
għall-kompetizzjoni ġusta u telf kbir ta' introjtu għall-Istat. Biex tiġġieled kontra l-frodi tat-
taxxa, il-Kummissjoni adottat pjan ta' azzjoni (COM(2012)0722) u żewġ rakkomandazzjonijiet,
waħda dwar il-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva (C(2012)8806) u l-oħra dwar il-promozzjoni
ta' governanza tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa (C(2012)8805). Dan kien segwitu għal
komunikazzjoni ta' Ġunju 2012 dwar dwar mezzi konkreti li jsaħħu l-ġlieda kontra l-frodi tat-
taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (COM(2012)0351).
F'Mejju 2013 il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet dwar l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali[4],
fejn enfasizza l-ħtieġa għal kombinazzjoni xierqa tal-isforzi fil-livell nazzjonali, tal-UE u
dak globali, u kkonferma l-appoġġ għall-ħidma fi ħdan il-G8, il-G20 u l-OECD dwar l-
iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Fl-istess okkażjoni, il-Kunsill iddiskuta wkoll reviżjoni
tad-Direttiva dwar Tassazzjoni ta' Tfaddil immirata biex twessa' l-kamp ta' applikazzjoni
tagħha biex tinkludi kull tip ta' introjtu mit-tfaddil kif ukoll prodotti li jiġġeneraw l-imgħax.
Fl-24 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta direttiva li temenda d-Direttiva tal-UE dwar it-Tfaddil
(2003/48/KE). Id-direttiva emendata se twessa' l-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli attwali sabiex
jingħalqu ċerti lakuni, billi jissaħħew ir-regoli tal-UE dwar l-iskambju ta' informazzjoni fuq
l-introjtu mit-tfaddil u li l-Istati Membri jitħallew jieħdu azzjoni aktar effikaċi kontra l-frodi
u l-evażjoni tat-taxxa. L-Istati Membri se jkollhom sal-1 ta' Jannar 2016 biex jadottaw il-
leġiżlazzjoni nazzjonali meħtieġa biex jikkonformaw mad-Direttiva.
L-issikkar tar-regoli tat-taxxa korporattiva tal-UE dwar l-ippjanar aggressiv tat-taxxa
(tranżazzjonijiet ta' prezzar ta' trasferimenti, pagamenti intragrupp), il-ġlieda kontra l-
kompetizzjoni fiskali dannuża u t-titjib tal-konformità tat-taxxa tal-VAT jistgħu jgħinu sabiex
jingħalqu l-lakuni tat-taxxa. Kunsiderazzjoni qiegħda tingħata lil dawn il-lakuni bħala parti mill-
proċess leġiżlattiv tal-UE. Qiegħed isir progress, pereżempju, dwar it-trattament tat-taxxa ta'
pagamenti intragrupp u dwar it-trattament ta' tranżazzjonijiet ta' prezzar ta' trasferimenti[5]. L-
introduzzjoni ta' bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva (BKKTK) tista' telimina għadd
ta' opportunitajiet ta' pjanifikazzjoni tat-taxxa flimkien ma' ħafna ostakli tat-taxxa li jaffettwaw
l-effiċjenza ekonomika tas-suq uniku. Il-proposta ilha tliet snin fuq il-mejda tan-negozjati,
mingħajr ebda progress. Madankollu, huwa mistenni li titnieda mill-ġdid b'reazzjoni għal

[3]Ara l-ittra tat-12 ta' Novembru 2014 mill-President tal-Kummissjoni Juncker u l-Viċi President Timmermans lill-
presidenti rispettivi tal-Kunsill u tal-Parlament.
[4]Dokument tal-Kunsill 9405/13.
[5]Pereżempju, fid-Direttiva tal-Kunsill 2014/86/UE tat-8 ta' Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2011/96/UE dwar
is-sistema komuni tat-tassazzjoni applikabbli fil-każ tal-kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti
(trattament tat-taxxa ta' pagamenti intragrupp).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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tħassib li jirriżulta mill-użu ta' deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa sabiex jibbenefikaw kumpaniji
multinazzjonali.
Fil-livell internazzjonali, l-iskambju tal-informazzjoni mexa 'l quddiem. Il-ftehim
tad-29 ta' Ottubru 2014 dwar l-applikazzjoni bikrija tal-istandard globali l-ġdid tal-OECD għal
"Skambju awtomatiku ta' informazzjoni" (AEOI) jipprovdi li l-informazzjoni li l-firmatarji
(50 pajjiż, inkluż it-28 Stat Membru tal-UE) għandhom jiġbru mill-31 ta' Diċembru 2015 ser
tibda tiġi skambjata fl-2017, minflok fl-2018. L-Att tal-2010 dwar il-Konformità Fiskali tal-
Kontijiet Barranin tal-Istati Uniti tal-Amerika (FATCA) jinkludi elementi simili għal dawk li
jinsabu fl-istandard tal-OECD. L-Istati Membri tal-UE ser japplikaw l-AEOI fl-2017 skont id-
Direttiva riveduta dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, li hija mmirata lejn it-traspożizzjoni
tal-istandard globali tal-OECD dwar l-AEOI fil-leġiżlazzjoni tal-UE, kif maqbul mill-Kunsill
fl-14 ta' Ottubru 2014. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni ta' Tfaddil huma
aktar limitati, u din ser tiġi sospiża ladarba jibda japplika l-AEOI.
Il-Pjan ta' Azzjoni tal-G20/OECD dwar l-Erożjoni tal-Bażi tat-taxxa u t-Trasferiment tal-
Profitti jindirizza l-lakuni fis-sistemi tat-taxxa nazzjonali li huma sfruttati minn intrapriżi
multinazzjonali sabiex jevitaw li jħallsu t-taxxi jew li jnaqqsu d-dħul taxxabbli tagħhom.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Komplessivament, il-Parlament approva l-linji ġenerali tal-programmi tal-Kummissjoni fil-
qasam tat-tassazzjoni. F'rapporti varji, irrikonoxxa li l-kompetizzjoni fiskali tista' "fiha nnifisha
sservi ta' strument effikaċi biex tnaqqas livell għoli ta' tassazzjoni" u tista' tgħin fit-
tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi, iżżid il-kompetittività u timmodernizza l-mudell soċjali
Ewropew. F'diversi oqsma, ġiet identifikata ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE, inkluż:
l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni, it-tassazzjoni doppja u l-ostakoli burokratiċi; il-bidla lejn
sistema tal-VAT definittiva li tagħti effett sħiħ lill-prinċipju tal-oriġini; u appoġġ għall-prinċipju
"min iniġġes iħallas" fit-tassazzjoni tal-enerġija;
Iż-żamma tal-unanimità għad-deċiżjonijiet kollha fil-qasam tat-tassazzjoni tagħmilha diffiċli
biex jinkiseb il-livell ta' koordinazzjoni tat-taxxa meħtieġ għall-UE, u l-Kummissjoni ressqet
proposti għal bidla lejn votazzjoni b'maġġoranza kkwalifikata fir-rigward ta' ċerti aspetti tat-
tassazzjoni. Madankollu, l-Istati Membri ma qablux ma' dawn il-proposti.
Fit-2 ta' Frar 2010 il-Parlament adotta rapport dwar il-promozzjoni ta' governanza tajba fi
kwistjonijiet fiskali[6], li fih argumenta favur politika tat-taxxa responsabbli, it-trasparenza u l-
iskambju ta' informazzjoni fil-livelli kollha – nazzjonali, Ewropew u globali – u kompetizzjoni
ġusta fil-qasam tat-taxxa.
Fit-12 ta' Diċembru 2013, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-appell għal impenn vinkolanti
u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE[7], ibbażat fuq il-pjan ta' azzjoni
tal-Kummissjoni biex tiġi indirizzata l-frodi tat-taxxa. Huwa laqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex
tiintensifika l-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-pjanifikazzjoni aggressiva
tat-taxxa bil-ħsieb li jitnaqqas id-distakk fiskali.
Fil-25 ta' Marzu 2015, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ir-rapport annwali dwar it-
taxxa tal-2014[8], imħejji mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Ir-riżoluzzjoni
tidentifika tliet oqsma ta' prijorità għall-politika tat-taxxa tal-UE: (i) żieda fil-benefiċċji tas-
suq intern permezz tal-politika tat-tassazzjoni; (ii) il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni

[6]ĠU C 341, 16.12.2010, p. 29.
[7]Testi adottati, P7_TA(2013)0593.
[8]Testi adottati, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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tat-taxxa, l-pjanifikazzjoni aggressiva tat-taxxa u r-rifuġji fiskali; u (iii) il-promozzjoni ta'
koordinazzjoni vijabbli fil-qasam tat-taxxa għal politika ekonomika fit-tul u orjentata lejn it-
tkabbir.
Ir-riżoluzzjoni tilqa' l-ftehim dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni u titlob li jkun
hemm l-abolizzjoni definittiva tas-segretezza bankarja fi ħdan l-UE minn Ġunju 2015. Hija
titlob li jiġu konklużi ftehimiet dwar it-taxxa ma' pajjiżi terzi wkoll qabel it-30 ta' Ġunju 2015,
u li l-azzjoni koordinata fil-livell tal-UE ssegwi l-applikazzjoni ta' standards ta' trasparenza fir-
rigward ta' pajjiżi terzi billi tinkorpora dawn l-istandards fi ftehimiet kummerċjali futuri.
Dario Paternoster
05/2016
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