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(i) billi aktar trasparenza fir-rigward tal-

attivitajiet ta' kumpaniji multinazzjonali 

kbar, u b'mod partikolari rigward il-profitti 

magħmula, it-taxxi fuq profitt imħallas, is-

sussidji rċevuti u d-dikjarazzjonijet tat-

taxxa, in-numru ta' impjegati u assi li 

għandhom, hija essenzjali biex ikun żgurat 

li l-amministrazzjonijiet tat-taxxa 

jindirizzaw il-BEPS b'mod effiċjenti; billi 

jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn it-

trasparenza, il-protezzjoni tad-data 

personali u s-sensittività kummerċjali, kif 

ukoll li jiġi kkunsidrat l-impatt fuq negozji 

iżgħar; billi forma waħda vitali għal dan it-

trasparenza li għandha tittieħed hija r-

rappurtar pajjiż b'pajjiż; billi kwalunkwe 

proposta tal-Unjoni għar-rappurtar pajjiż 

b'pajjiż għandha fl-ewwel istanza tkun 

ibbażata fuq il-mudell tal-OECD; billi 

huwa possibbli li l-Unjoni tmur lil hinn 

mil-linji gwida tal-OECD u tagħmel 

obbligatorju u pubbliku dan ir-rappurtar 

pajjiż b'pajjiż, u fl-emendi tiegħu adottati 

fit-8 ta' Lulju 2015 fuq il-proposta għal 

Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Azzjonisti, 

il-Parlament Ewropew ivvota favur 

rappurtar pubbliku pajjiż b'pajjiż; billi l-

Kummissjoni Ewropea wettqet 

konsultazzjoni dwar dan is-suġġett bejn is-

17 ta' Ġunju u d-9 ta' Settembru 2015 

sabiex tesplora l-għażliet differenti għall-

implimentazzjoni tar-rappurtar pajjiż 

b'pajjiż
4
; billi 88% ta' dawk li wieġbu 

pubblikament għal din il-konsultazzjoni 

ddikjaraw li jappoġġjaw l-iżvelar pubbliku 

min-naħa tal-impriżi ta' informazzjoni 

marbuta mat-taxxa; 

__________________ 
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http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

(i) billi aktar trasparenza fir-rigward tal-

attivitajiet ta' kumpaniji multinazzjonali 

kbar, u b'mod partikolari rigward il-profitti 

magħmula, it-taxxi fuq profitt imħallsa, is-

sussidji rċevuti u d-dikjarazzjonijet tat-

taxxa, in-numru ta' impjegati u assi li 

għandhom, hija essenzjali biex ikun żgurat 

li l-amministrazzjonijiet tat-taxxa 

jindirizzaw il-BEPS b'mod effiċjenti; billi 

jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn it-

trasparenza, il-protezzjoni tad-data 

personali u s-sensittività kummerċjali, kif 

ukoll li jiġi kkunsidrat l-impatt fuq negozji 

iżgħar; billi forma waħda vitali għal din it-

trasparenza li għandha tittieħed hija r-

rappurtar pajjiż b'pajjiż; jenfasizza li r-

rekwiżiti tat-trasparenza għandhom 

jitfasslu u jiġu implimentati b’tali mod li 

dan ma jwassal biex id-ditti tal-UE 

jitqiegħdu fi żvantaġġ kompetittiv; billi 

kwalunkwe proposta tal-Unjoni għar-

rappurtar pajjiż b'pajjiż għandha fl-ewwel 

istanza tkun ibbażata fuq il-mudell tal-

OECD; billi huwa possibbli li l-Unjoni 

tmur lil hinn mil-linji gwida tal-OECD u 

tagħmel obbligatorju dan ir-rappurtar pajjiż 

b'pajjiż, u fl-emendi tiegħu għall-mandat 

ta' nnegozjar adottati fit-8 ta' Lulju 2015
3
 

fuq il-proposta għal Direttiva riveduta 

dwar id-Drittijiet tal-Azzjonisti, il-

Parlament Ewropew ivvota favur rappurtar 

pubbliku pajjiż b'pajjiż; billi l-

Kummissjoni Ewropea wettqet 

konsultazzjoni dwar dan is-suġġett bejn is-

17 ta' Ġunju u d-9 ta' Settembru 2015 

sabiex tesplora l-għażliet differenti għall-

implimentazzjoni tar-rappurtar pajjiż 

b'pajjiż
4
; billi 88 % ta' dawk li wieġbu 

pubblikament għal din il-konsultazzjoni 

ddikjaraw li jappoġġjaw l-iżvelar pubbliku 

min-naħa tal-impriżi ta' informazzjoni 

marbuta mat-taxxa; billi l-SMEs u l-

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja li ma 

jkunux kumpaniji multinazzjonali 

għandhom ikunu eżentati minn tali 

obbligu; 
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http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Il-Parlament Ewropew għal darb'oħra 

jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex 

tieħu l-passi kollha neċessarji biex 

tintroduċi sal-ewwel tliet xhur tal-2016 

rapport għal kull pajjiż (CBC-R) għall-

kumpaniji multinazzjonali kollha, fis-

setturi kollha.  

Il-Parlament Ewropew għal darb'oħra 

jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex 

tieħu l-passi kollha neċessarji biex 

tintroduċi sal-ewwel tliet xhur tal-2016 

rappurtar pajjiż b'pajjiż għall-kumpaniji 

multinazzjonali kollha, fis-setturi kollha, u 

għal darb’oħra jenfasizza li l-SMEs u l-l-

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja li ma 

jkunux kumpaniji multinazzjonali 

għandhom ikunu eżentati minn tali 

obbligu. 
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 o l-impatt taż-żieda tar-rekwiżiti ta’ 

trasparenza fuq il-pożizzjoni kompetittiva 

tad-ditti tal-UE vis-à-vis kompetituri li 

mhumiex fl-UE; 

Or. en 

 

 


