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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_NLE-CN_Agreement_app 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni 

Ewropea, tal-Protokoll ta' Emenda għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-

Repubblika ta' San Marino li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-

Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma 

ta' ħlas ta' mgħaxijiet 

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE)) 

(Konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2015)0518), 

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll ta' emenda, għall-Ftehim bejn il-Komunità 

Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk 

stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-

tfaddil taħt forma ta' ħlas ta' mgħaxijiet (13448/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115 kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, 

punt (b) u l-paragrafu (8), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0370/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 108(7), tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-

0025/2016), 

1. Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll ta' Emenda għall-Ftehim; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 

tar-Repubblika ta' San Marino. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

L-Unjoni Ewropea u San Marino ffirmaw ftehim fit-8 ta' Diċembru 2015 dwar l-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni dwar kontijiet finanzjarji, bl-għan li jtejbu l-kooperazzjoni u l-

konformità internazzjonali fil-qassam tat-taxxa. 

Il-ftehim jirrappreżenta pass importanti fl-isforzi kontinwi għat-trażżin tal-frodi u l-evażjoni 

tat-taxxa u jaġġorna l-ftehim tal-2004 li żgura li San Marino applika miżuri ekwivalenti għal 

dawk fid-Direttiva tal-UE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil 

Skont il-ftehim il-ġdid, l-UE u San Marino se jagħmlu skambju awtomatiku ta' informazzjoni 

dwar il-kontijiet finanzjarji tar-residenti ta' xulxin, mill-2017. L-għan huwa li jiġu indirizzati 

sitwazzjonijiet li fihom kontribwent jipprova jaħbi kapital li jirrappreżenta dħul jew assi li ma 

tħallsux taxxi fir-rigward tagħhom. 

Il-ftehim għandu l-għan li jiżgura li San Marino japplika miżuri msaħħa li jkunu ekwivaleni 

għall-qafas ġuridiku tal-UE, kif aġġornat f'Diċembru 2014 (li jemenda d-Direttiva dwar il-

Kooperazzjoni Amministrattiva, "DAC2") u li jikkonformaw mal-proċeduri għall-iskambju 

awtomatiku ta' informazzjoni dwar il-kontjiet finanzjarji promoss mill-istandard globali tal-

OECD tal-2014. 

B'konformità mal-istandard tal-OECD, dispożizzjonijiet oħra għandhom l-għan li jiżguraw li 

l-informazzjoni skambjata tikkonċerna mhux biss dħul bħal imgħax u dividendi, iżda anke 

bilanċji tal-kontijiet u qligħ mill-bejgħ ta' assi finanzjarji. Skont il-ftehim il-ġdid, għandu jiġi 

pprovdut ukoll skambju ta' informazzjoni bla kundizzjoni fuq talba, b'konformità mal-aħħar 

żviluppi tal-ħidma tal-OECD u tal-UE f'dan il-qasam. 

B'riżultat tal-ftehim il-ġdid, l-amministrazzjonijiet tat-taxxa fl-Istati Membri u f'San Marino 

jkunu jistgħu: 

- jidentifikaw korrettament u bla ekwivoċi l-kontribwenti kkonċernati; 

- jamministraw u jinfurzaw il-liġijiet tat-taxxa tagħhom f'sitwazzjonijiet transfruntieri; 

- jivvalutaw il-probabbiltà li ssir evażjoni tat-taxxa; 

- jevitaw investigazzjonijiet ulterjuri bla bżonn. 

Ir-rapporteur tilqa' u tappoġġa l-ftehim bis-sħiħ.  

L-UE u San Marino qablu li l-ftehim ikollu dħul fis-seħħ proviżorju fl-1 ta' Jannar 2016, 

sakemm jitlestew il-proċeduri interni rispettivi tagħhom għad-dħul fis-seħħ formali tiegħu, u 

r-rapporteur tħeġġeġ bil-qawwa biex il-ftehim jiġi konkluż u rratifikat mill-aktar fis possibbli 

wara dan sabiex il-fażi tranżitorja tinżamm qasira kemm jista' jkun. 
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RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI 
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI 

Proċedura simplifikata - data tad-
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