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IT-TASSAZZJONI DIRETTA: IT-TASSAZZJONI
TAL-PERSUNI U TAL-KUMPANIJI

Il-qasam tat-tassazzjoni diretta mhuwiex regolat direttament mir-regoli tal-Unjoni Ewropea.
Madankollu, diversi direttivi u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
(QtĠ) jistabbilixxu standards armonizzati rigward it-tassazzjoni tal-kumpaniji u ta' individwi
privati. Barra minn hekk ġew ippubblikati komunikazzjonijiet li jenfasizzaw l-importanza li
jiġu evitati l-evażjoni tat-taxxa u t-tassazzjoni doppja. Deċiżjonijiet tat-taxxa favur kumpaniji
kbar f'xi Stati Membri, li jistgħu possibbilment iwasslu għal tgħawwiġ fil-kompetizzjoni,
ukoll huma suġġett ta' diskussjoni politika.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

It-Trattat dwar l-UE ma jistipula l-ebda dispożizzjoni epliċita dwar kompetenzi leġiżlattivi fil-
qasam tat-tassazzjoni diretta. Il-leġiżlazzjoni rigward it-tassazzjoni tal-kumpaniji ġeneralment
tibbaża ruħha fuq l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),
li jawtorizza lill-Unjoni tadotta direttivi għall-approssimazzjoni ta' liġijiet, regolamenti jew
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li jaffettwaw direttament is-suq intern; dawn
jirrikjedu unanimità kif ukoll proċedura ta' konsultazzjoni.
L-Artikolu 65 tat-TFUE (moviment liberu tal-kapital) jippermetti lill-Istati Membri jiddistingwu
bejn dawk il-kontribwenti li mhumiex fl-istess sitwazzjoni fir-rigward tal-post ta' residenza
tagħhom jew fir-rigward tal-post fejn jiġi investit il-kapital tagħhom. Madankollu fl-1995, il-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Kawża C-279/93) iddeċidiet li l-Artikolu 45 tat-TFUE
huwa applikabbli direttament fil-qasam tat-tassazzjoni u tas-sigurtà soċjali: dan l-Artikolu
jistabbilixxi li l-moviment liberu tal-ħaddiema 'jimplika l-abolizzjoni ta' kull diskriminazzjoni
minħabba ċittadinanza [...] dwar l-impjieg, il-paga u l-kondizzjonijiet l-oħra tax-xogħol'. Skont
l-Artikoli 110-113 tat-TFUE, l-Istati Membri huma obbligati jidħlu f'negozjati biex ineħħu
t-tassazzjoni doppja fi ħdan l-UE. L-Artikolu 55 tat-TFUE jipprojbixxi d-diskriminazzjoni
bejn nazzjonali tal-Istati Membri fil-parteċipazzjoni fil-kapital tal-kumpaniji. Madankollu, il-
maġġoranza tal-ftehimiet fil-qasam tat-tassazzjoni diretta hija barra l-qafas tal-liġi tal-UE.
Netwerk estensiv ta' trattati bilaterali tat-taxxa, li jinvolvu kemm lill-Istati Membri kif ukoll lill-
pajjiżi terzi, ikopri t-tassazzjoni tal-flussi transfruntiera ta' dħul.

L-OBJETTIVI

Żewġ objettivi speċifiċi huma l-prevenzjoni tal-evażjoni tat-taxxa u l-abolizzjoni tat-tassazzjoni
doppja. B'mod ġenerali, ċerta armonizzazzjoni fir-rigward tat-tassazzjoni tal-kumpaniji hija
ġustifikata għax tipprevjeni d-distorsjoni tal-kompetizzjoni (speċjalment fil-każ ta' deċiżjonijiet
ta' investiment), tevita "l-kompetizzjoni fiskali" u tirrestrinġi l-opportunitajiet għall-kontabilità
manipulattiva.
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IL-KISBIET

A. It-tassazzjoni tal-kumpaniji
Proposti għall-armonizzazzjoni tat-taxxa korporattiva ilhom jiġu diskussi għal bosta deċennji
(1962: Ir-Rapport Neumark; 1970: Ir-Rapport Van den Tempel; 1975: proposta għal direttiva
dwar l-allinjament tar-rati tat-taxxa bejn 45 % u 55 %). Fl-1980, il-Kummissjoni ddikjarat
li dan it-tentattiv għal armonizzazzjoni aktarx li ma kellux prospetti (COM(80)0139), u
ffukat fuq miżuri għall-ikkompletar tas-suq intern. Fil-Linji Gwida għat-Tassazzjoni tal-
Kumpaniji tal-1990 (SEC(90)0601) ġew adottati tliet proposti, jiġifieri d-Direttiva dwar l-
inkorporazzjonijiet (90/434/KEE, issa 2009/133/KE), id-Direttiva dwar il-kumpanniji prinċipali
u sussidjarji (90/435/KEE, issa 2011/96/UE), u l-Konvenzjoni dwar il-proċedura tal-arbitraġġ
(90/436/KEE). L-eżitu tal-proposta tal-1991 għal direttiva dwar sistema komuni ta' tassazzjoni
applikabbli għal ħlasijiet ta' mgħaxijiet u royalties bejn kumpaniji prinċipali u sussidjarji fi
Stati Membri differenti huwa turija tan-natura spiss imġebbda tan-negozjati mal-Istati Membri:
minkejja li ġiet riveduta u rċeviet opinjoni pożittiva min-naħa tal-Parlament, il-Kummissjoni
rtirata minħabba nuqqas ta' ftehim fil-Kunsill. Bħala parti mill-"Pakkett Monti", fl-1998 tressqet
verżjoni ġdida, li sussegwentement ġiet adottata bħala d-Direttiva 2003/49/KE.
Sadanittant, ġie stabbilit il-Kumitat Ruding ta' esperti indipendenti fl-1991. Ir-rapport tiegħu
rrakkomanda programm ta' azzjoni li jelimina t-tassazzjoni doppja, jarmonizza r-rati tat-taxxa
korporattiva u jiżgura trasparenza sħiħa fir-rigward tal-konċessjonijiet fiskali mogħtija mill-
Istati Membri għall-promozzjoni tal-investiment. Il-Kummissjoni għamlet għadd ta' proposti li
sussegwentement ġew irtirati.
Fl-1996, il-Kummissjoni stabbiliet approċċ ġdid fir-rigward tat-tassazzjoni. Fil-qasam tat-
tassazzjoni tal-kumpaniji, ir-riżultat ewlieni kien il-Kodiċi ta' kondotta dwar it-tassazzjoni tal-
intrapriżi, adottat bħala riżoluzzjoni tal-Kunsill fl-1998. Il-Kunsill ħatar Grupp tal-Kodiċi ta'
Kondotta (il-"Grupp Primarolo"), li kellu jeżamina każijiet ta' tassazzjoni inġusta tal-intrapriżi.
Il-grupp identifika 66 prattika tat-taxxa li kellhom jiġu eliminati fi żmien ħames snin. Fl-2001, il-
Kummissjoni ħejjiet studju analitiku rigward it-tassazzjoni tal-kumpaniji fil-Komunità Ewropea
(SEC(2001) 1681). Fil-Komunikazzjoni komplementari tal-Kummissjoni (COM(2001)0582)
ġie nnutat li l-problema prinċipali li jħabbtu wiċċhom magħha l-kumpaniji hija li jkollhom
jadattaw ruħhom għal regolamenti nazzjonali differenti fi ħdan is-suq intern. Il-Kummissjoni
pproponiet diversi approċċi għall-problema biex il-kumpaniji jiġu pprovduti b'bażi tat-taxxa
konsolidata għall-attivitajiet mwettqa minnhom madwar l-UE kollha: tassazzjoni fl-istat tal-
oriġini, bażi komuni konsolidata tat-taxxa fakultattiva, taxxa korporattiva Ewropea kif ukoll
bażi tat-taxxa obbligatorja kompletament armonizzata. Fl-2004 twaqqaf grupp ta' ħidma,
li r-riżultati tiegħu ġew inkorporati fil-proposta tal-Kummissjoni (COM(2011)0121). Il-bażi
komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK) proposta kellha tfisser li l-kumpaniji
jibbenefikaw minn sistema b'punt ċentrali ta' servizz fejn ikunu jistgħu japplikaw għar-
rifużjoni tat-taxxa tagħhom. Huma jkunu jistgħu jikkonsolidaw ukoll il-profitti u t-telf kollu
li kellhom fl-UE. L-Istati Membri jibqgħu jżommu responsabbiltà sħiħa li jistabbilixxu r-rati
tat-taxxa korporattiva tagħhom stess. F'April 2012 il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni
leġiżlattiva tiegħu stess dwar din il-proposta. F'Ġunju 2015, biex jingħata impetu ġdid lin-
negozjati fil-Kunsill, il-Kummissjoni ressqet strateġija għat-tnedija mill-ġdid tal-proposta
BKKTK fl-2016. Il-Kummissjoni għażlet proċess f'żewġ fażijiet, li jissepara l-elementi ta' bażi
komuni u ta' konsolidazzjoni, b'żewġ proposti leġiżlattivi interkonnessi: dwar bażi komuni għat-
taxxa korporattiva (BKTK) u dwar bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK).
Filwaqt li tappella għall-introduzzjoni obbligatorja tal-BKKTK, se jkun hemm dispożizzjonijiet
biex tiddaħħal gradwalment. Il-proposta riveduta, aġġustata biex tqis il-ħidma tal-OECD, tista'
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tindirizza wkoll l-evitar tat-taxxa, billi timla l-lakuni regolatorji bejn is-sistemi nazzjonali u
b'hekk trażżan l-arranġamenti komuni għall-evitar tat-taxxa.
B. Tassazzjoni ġusta, trasparenza fiskali u miżuri kontra l-evitar tat-taxxa u l-kompetizzjoni
fiskali dannuża
Matul il-kriżi finanzjarja tal-2008, l-attenzjoni kienet fuq il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u
tassazzjoni ekwa tal-kumpaniji. Iż-żieda fit-trasparenza hija meqjusa bħala wieħed mill-modi
kif jista' jinkiseb dan, kif muri mill-Pakkett għat-Trasparenza tat-Taxxa tat-18 ta' Marzu 2015,
li kien jinkludi d-Direttiva tal-Kunsill fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta'
informazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tat-tassazzjoni (id-Direttiva (UE) 2015/2376)
u l-komunikazzjoni dwar it-trasparenza fiskali kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa
(COM(2015)0136). Fl-2015, il-Kummissjoni adottat pjan ta' azzjoni għal sistema tat-taxxa
korporattiva ġusta u effiċjenti fl-Unjoni Ewropea (COM(2015)0302), b'dispożizzjonijiet għar-
riforma tal-qafas tat-taxxa korporattiva sabiex jiġu miġġielda l-abbużi fir-rigward tat-taxxa, jiġi
żgurat dħul sostenibbli u jiġi appoġġat ambjent aħjar għan-negozji fis-suq intern. F'Jannar 2016,
il-Kummissjoni pproponiet pakkett ta' miżuri għall-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa, li kien
jinkludi proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-
taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (COM(2016)0026). Il-Kunsill
adotta din id-direttiva f'Lulju 2016. F'April 2016, il-Kummissjoni pproponiet emenda għad-
Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq id-
dħul minn ċerti intrapriżi u fergħat. Il-proposta titlob li impriżi multinazzjonali (b'fatturat
ikkonsolidat ta' mill-anqas EUR 750 miljun) jiddivulgaw pubblikament ċerti partijiet tal-
informazzjoni ppreżentata lill-awtoritajiet tat-taxxa.
Is-sistemi tat-taxxa tal-Istati Membri jridu jkunu konsistenti mar-regoli tal-UE dwar l-
għajnuna mill-istat. B'rabta mal-investigazzjonijiet li għaddejjin tal-Kummissjoni dwar id-
deċiżjonijiet tat-taxxa li saru għal ċerti kumpaniji, il-Parlament Ewropew waqqaf Kumitat
Speċjali temporanju dwar id-Deċiżjonijiet tat-Taxxa u Miżuri Oħra ta' Natura jew Effett Simili
(il-Kumitat TAXE) u l-Kumitat TAXE 2 sussegwenti. Il-mandat tal-Kumitat TAXE 2 intemm
f'Awwissu 2016.
C. It-tassazzjoni tal-SMEs
Il-Kummissjoni ilha għaddejja bl-iskema tat-''tassazzjoni fl-istat tal-oriġini'' mill-2001, li
skontha l-SMEs jistgħu jikkalkulaw il-profitti tagħhom (inklużi dawk iġġenerati fi Stati Membri
oħrajn), skont ir-regoli (familjari) tat-tassazzjoni fl-istat tal-oriġini tagħhom. Twaqqaf Grupp
ta' Esperti dwar l-Eliminazzjoni tal-Ostakoli tat-Taxxa għall-Investimenti ta' Kapital ta' Riskju
Transfruntier, li ppreżenta r-rapport tiegħu fl-2010.
D. It-tassazzjoni tal-persuni
1. It-taxxa fuq id-dħul
It-tassazzjoni ta' individwi li jaħdmu jew li jaqilgħu l-pensjoni minn Stat Membru wieħed, iżda
li jgħixu jew għandhom qraba dipendenti fi Stat Membru ieħor, minn dejjem kienet kwistjoni
kontroversjali. Bi ftehimiet bilaterali, it-tassazzjoni doppja ġeneralment tista' tiġi evitata, iżda
b'hekk ma ssolvewx kwistjonijiet bħall-applikazzjoni ta' forom varji ta' konċessjonijiet tat-
taxxa disponibbli fl-istat ta' residenza fir-rigward ta' dħul fil-pajjiż fejn wieħed jaħdem. Biex
tiżgura trattament ugwali fil-konfront tar-residenti u dawk mhux residenti, il-Kummissjoni
ressqet proposta għal direttiva dwar l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq
id-dħul fl-ambitu tal-libertà tal-moviment (COM(1979) 0737), li skontha kellha tapplika t-
tassazzjoni fl-istat ta' residenza. Wara li l-Kunsill ċaħad din il-proposta, din ġiet irtirata, u l-
Kummissjoni sempliċement ħarġet rakkomandazzjoni dwar il-prinċipji li għandhom japplikaw
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għat-tassazzjoni tad-dħul ta' persuni mhux residenti. Barra minn hekk, tnedew proċedimenti
kontra xi Stati Membri minħabba diskriminazzjoni kontra impjegati mhux nazzjonali. Fl-1993
il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet (fil-kawża C-112/91), li Stat Membru, fir-rigward tal-ġbir tat-
taxxi diretti, ma jistax jitratta b'mod inqas favorevoli min-nazzjonali tiegħu lil persuni mhux
nazzjonali minn Stat Membru ieħor (ara l-kawża C-279/93). B'mod ġenerali, l-integrazzjoni
fil-qasam tat-tassazzjoni diretta ta' persuni tista' tgħid li aktar avvanzat permezz tas-sentenzi
tal-Qorti milli bil-proposti leġiżlattivi. Fl-2016, il-Kummissjoni adottat proposta għal direttiva
(COM(2016) 0686) li kellha l-għan li ttejjeb il-mekkaniżmi eżistenti għas-soluzzjoni tat-tilwim
fir-rigward tat-tassazzjoni doppja fl-UE.
2. It-tassazzjoni fuq l-imgħaxijiet tal-banek u mgħaxijiet oħra mħallsa lil persuni mhux
residenti
Fil-prinċipju, il-kontribwenti jridu jiddikjaraw id-dħul tagħhom minn imgħaxijiet. Fil-prattika,
il-moviment liberu tal-kapital kif ukoll is-segretezza tal-banek taw lok għal evażjoni tat-taxxa.
Xi Stati Membri jimponu taxxa minn ras il-għajn fuq id-dħul minn imgħaxijiet. Iżda meta l-
Ġermanja fl-1989 introduċiet taxxa minn ras il-għajn bir-rata modesta ta' 10 %, kien hemm
moviment kbir ta' kapital lejn il-Lussemburgu, bil-konsegwenza li l-ġbir tat-taxxa Ġermaniża
kellu jiġi sospiż. Fl-istess sena, il-Kummissjoni pproponiet l-introduzzjoni ta' sistema komuni
ta' taxxa minn ras il-għajn fuq id-dħul minn imgħaxijiet, b'rata ta' taxxa ta' 15 %, Iżda din
il-proposta ġiet irtirata u mibdula għal waħda ġdida intiża biex tiżgura tassazzjoni effettiva
minima tad-dħul fuq it-tfaddil fil-forma ta' pagamenti tal-imgħax (b'rata ta' taxxa ta' 20 %).
Wara negozjati twal, intlaħaq kompromess, u ġiet adottata d-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/
KE dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' imgħax. Sadattant
din ġiet issostitwita bid-Direttiva 2014/107/UE, li hija aktar ambizzjuża, li flimkien mad-
Direttiva 2011/16/UE, tipprevedi skambju estensiv ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-
taxxa.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fil-każ tal-proposti dwar it-tassazzjoni, ir-rwol tal-Parlament ġeneralment huwa ristrett għall-
proċedura ta' konsultazzjoni. B'mod ġenerali, il-proposti kollha tal-Kummissjoni dwar it-
tassazzjoni tal-kumpaniji u t-tassazzjoni diretta tal-persuni ħafna drabi ġew appoġġati fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu, filwaqt li jħeġġu li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tagħhom.
Il-Parlament jaħdem fuq 'rapporti annwali tat-taxxa'. L-ewwel wieħed minn dawn, appoġġat
minn workshop, ġie adottat fi Frar 2012 (2011/2271(INI)). Dan jittratta b'mod partikolari
kwistjonijiet dwar it-tassazzjoni doppja. Ir-rapport għall-2013 ittratta t-temi tat-tassazzjoni
u t-tkabbir kif ukoll il-koordinazzjoni tat-taxxa (2013/2025(INI)). Ir-rapport għall-2015
ikkundanna politika tat-taxxa aggressiva, u rrakkomanda approċċ komuni li permezz tiegħu tkun
tista' tiġi indirizzata b'mod aktar effikaċi l-ġlieda kontra l-frodi u l-evitar tat-taxxa u jkun hemm
qafas imtejjeb għall-funzjonament korrett tas-suq uniku (2014/2144(INI)).
Bħala segwitu għall-ħidma tal-Kumitati Speċjali temporanji dwar id-Deċiżjonijiet fil-Qasam
tat-Taxxa u Miżuri Oħra ta' Natura jew Effett Simili, il-Parlament adotta żewġ riżoluzzjonijiet
(TAXE and TAXE 2).
Fl-2016, wara li ħarġu l-Panama Papers, il-Parlament waqqaf Kumitat ta' Inkjesta (il-Kumitat
PANA) biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravenzjoni u amministrazzjoni ħażina fl-
applikazzjoni tad-dritt tal-UE b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa.
Dražen Rakić
11/2017
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