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PR_COD_1amCom 

 

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. 

 

 

 

 



 

PR\1116982MT.docx 3/25 PE597.646v02-00 

 MT 

WERREJ 

Paġna 

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .......... 5 

NOTA SPJEGATTIVA ............................................................................................................ 24 

 

 



 

PE597.646v02-00 4/25 PR\1116982MT.docx 

MT 



 

PR\1116982MT.docx 5/25 PE597.646v02-00 

 MT 

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li temenda d-

Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq 

l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 

(COM(2016)0198), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 50(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C8-0146/2016), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi ġuridika 

proposta, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Irlandiż u l-

Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 

sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-

prinċipju ta' sussidjarjetà, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

21 ta' Settembru 20161, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' 

Proċedura, 

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

Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0000/2017), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill 

                                                 
1  ĠU C 487, 28.12.2016, p. 62. 



 

PE597.646v02-00 6/25 PR\1116982MT.docx 

MT 

u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) Sistema tat-tassazzjoni 

korporattiva ġusta u effettiva jenħtieġ li 

ssir il-pedament tas-suq uniku, u approċċ 

ikkoordinat u armonizzat għall-

implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali 

tat-taxxa huwa vitali biex jiġi żgurat il-

funzjonament xieraq tas-suq uniku u s-

suċċess tal-unjoni tas-swieq kapitali, u 

jikkontribwixxi biex jipprevjeni l-evitar 

tat-taxxa u t-trasferiment tal-profitt. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Skrutinju pubbliku mtejjeb tat-taxxi 

fuq l-introjtu tal-kumpaniji li jitħallsu mill-

intrapriżi multinazzjonali li jwettqu 

attivitajiet fl-Unjoni huwa element 

essenzjali sabiex ir-responsabbiltà tal-

kumpaniji tkun imħeġġa aktar, jingħata 

kontribut għall-benessri permezz tat-taxxi, 

tiġi promossa kompetizzjoni aktar ġusta 

tat-taxxi fl-Unjoni permezz ta' dibattitu 

pubbliku msejjes fuq informazzjoni aħjar u 

titreġġa' lura l-fiduċja tal-pubbliku f'kemm 

is-sistemi nazzjonali tat-taxxa huma ġusti. 

Skrutinju pubbliku bħal dan jista' jinkiseb 

permezz ta' rapport rigward l-

informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, 

irrispettivament minn fejn tkun stabbilita l-

(5) L-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-

taxxa jirrappreżentaw telf sinifikanti ta' 

dħul għall-Istati Membri, li jnaqqas il-

kapaċità tagħhom li jinvestu f'azzjonijiet 

biex jippromwovu l-impjiegi, jiġġieldu 

kontra l-faqar u jiżviluppaw sistemi tas-

saħħa effettivi għal kulħadd. Skrutinju 

pubbliku mtejjeb tat-taxxi fuq l-introjtu tal-

kumpaniji li jitħallsu mill-intrapriżi 

multinazzjonali li jwettqu attivitajiet fl-

Unjoni huwa element essenzjali sabiex ir-

responsabbiltà tal-kumpaniji tkun imħeġġa 

aktar, jingħata kontribut għall-benessri 

permezz tat-taxxi, tiġi promossa 

kompetizzjoni aktar ġusta tat-taxxi fl-

Unjoni permezz ta' dibattitu pubbliku 
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intrapriża prinċipali apikali tal-grupp 

multinazzjonali. 

msejjes fuq informazzjoni aħjar u titreġġa' 

lura l-fiduċja tal-pubbliku f'kemm is-

sistemi nazzjonali tat-taxxa huma ġusti. 

Skrutinju pubbliku bħal dan jista' jinkiseb 

permezz ta' rapport rigward l-

informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu, 

irrispettivament minn fejn tkun stabbilita l-

intrapriża prinċipali apikali tal-grupp 

multinazzjonali. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Ir-rapport rigward l-informazzjoni 

dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandu 

jipprovdi informazzjoni li tikkonċerna l-

attivitajiet kollha ta' intrapriża jew tal-

intrapriżi kollha affiljati ma' grupp 

ikkontrollati minn intrapriża prinċipali 

apikali. L-informazzjoni għandha tkun 

ibbażata fuq l-ispeċifikazzjonijiet tar-

rapportar tal-Azzjoni 13 tal-BEPS u 

għandha tkun limitata għal dak li huwa 

neċessarju biex jingħata lok għal 

skrutinju pubbliku effettiv, sabiex ikun 

żgurat li d-divulgazzjoni ma twassalx għal 

riskji jew żvantaġġi sproporzjonati. Ir-

rapport għandu wkoll jinkludi deskrizzjoni 

tan-natura tal-attivitajiet. Deskrizzjoni bħal 

din tista' tkun ibbażata fuq il-

kategorizzazzjoni prevista fit-tabella 2 tal-

Anness III tal-Kapitolu V tat-"Transfer 

Pricing Guidelines on Documentation" 

(Linji Gwida rigward id-Dokumentazzjoni 

tal-Ipprezzar ta' Trasferimenti) tal-OECD. 

Ir-rapport għandu jinkludi deskrizzjoni 

narrattiva kumplessiva fejn jingħataw 

spjegazzjonijiet f'każ ta' diskrepanzi 

materjali fil-livell ta' grupp bejn l-ammonti 

ta' taxxi akkumulati u l-ammonti ta' taxxi 

mħallsa, filwaqt li jitqiesu l-ammonti 

(8) Ir-rapport rigward l-informazzjoni 

dwar it-taxxa fuq l-introjtu għandu 

jipprovdi informazzjoni li tikkonċerna l-

attivitajiet kollha ta' intrapriża jew tal-

intrapriżi kollha affiljati ma' grupp 

ikkontrollati minn intrapriża prinċipali 

apikali. L-informazzjoni għandha tkun 

ibbażata fuq l-ispeċifikazzjonijiet tar-

rapportar tal-Azzjoni 13 tal-BEPS. Ir-

rapport għandu wkoll jinkludi deskrizzjoni 

tan-natura tal-attivitajiet. Deskrizzjoni bħal 

din tista' tkun ibbażata fuq il-

kategorizzazzjoni prevista fit-tabella 2 tal-

Anness III tal-Kapitolu V tat-"Transfer 

Pricing Guidelines on Documentation" 

(Linji Gwida rigward id-Dokumentazzjoni 

tal-Ipprezzar ta' Trasferimenti) tal-OECD. 

Ir-rapport għandu jinkludi deskrizzjoni 

narrattiva kumplessiva fejn jingħataw 

spjegazzjonijiet f'każ ta' diskrepanzi 

materjali fil-livell ta' grupp bejn l-ammonti 

ta' taxxi akkumulati u l-ammonti ta' taxxi 

mħallsa, filwaqt li jitqiesu l-ammonti 

korrispondenti li jikkonċernaw is-snin 

finanzjarji preċedenti. 
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korrispondenti li jikkonċernaw is-snin 

finanzjarji preċedenti. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex ikun żgurat livell ta' dettall 

li jippermetti liċ-ċittadini jivvalutaw aħjar 

kif l-MNEs jikkontribwixxu għall-benessri 

f'kull Stat Membru, l-informazzjoni 

għandha tinqasam skont l-Istat Membru. 

Barra minn hekk, informazzjoni li 

tikkonċerna l-operazzjonijiet tal-intrapriżi 

multinazzjonali għandha wkoll tintwera 

fid-dettall sew fir-rigward ċerti 

ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa li jippreżentaw 

sfidi partikolari. Għall-operazzjonijiet l-

oħra kollha tal-pajjiż terzi, l-

informazzjoni għandha tingħata f'għadd 

aggregat. 

(9) Sabiex ikun żgurat livell ta' dettall 

li jippermetti liċ-ċittadini jivvalutaw aħjar 

kif l-MNEs jikkontribwixxu għall-benessri 

f'kull Stat Membru, l-informazzjoni 

għandha tinqasam skont il-ġuriżdizzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-Istati Membri jenħtieġ li 

jiżguraw li fi ħdan l-amministrazzjonijiet 

tat-taxxa jiġi ddedikat livell adegwat ta' 

riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji għall-

iskambju awtomatiku ta' informazzjoni, 

għall-ipproċessar tad-dejta u għall-ġlieda 

kontra l-frodi tat-taxxa u l-evitar tat-

taxxa. 
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Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) It-trade unions u l-impjegati ta' 

intrapriżi multinazzjonali jenħtieġ li jiġu 

informati regolarment u kif xieraq bis-

sitwazzjoni tal-intrapriża, inkluż in-

numru ta' impjegati mħaddma fuq bażi 

ekwivalenti għall-full time, l-ammont ta' 

profitt magħmul u t-taxxa fuq l-introjtu 

mħallsa, u l-objettivi u l-pjan ta' 

investiment futur tal-intrapriża. 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jiġu ddeterminati ċerti 

ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa li għalihom irid 

jintwera livell għoli ta' dettall, is-setgħa 

ta' adozzjoni tal-atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 

tat-tfassil ta' lista komuni tal-Unjoni ta' 

dawn il-ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa. Din il-

lista għandha titfassal abbażi ta' ċerti 

kriterji, identifikati abbażi tal-Anness 1 

tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

Strateġija Esterna għal Tassazzjoni 

Effettiva, (COM (2016) 24 final). Hija ta' 

importanza partikolari li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-

livell ta' esperti, u li dawk il-

imħassar 
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konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet kif approvat mill-Parlament 

Ewropew, mill-Kunsill u mill-

Kummissjoni u sakemm titqiegħed il-

firma formali. Biex tkun żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, b'mod partikolari, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 

kollha fl-istess waqt bħall-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 

sistematikament aċċess għal-laqgħat tal-

gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li 

jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tal-

Artikolu 48b(1), (3), (4) u (6) u l-

Artikolu 48c(5) tad-Direttiva 2013/34/UE, 

il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata wkoll 

setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-

setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.  

 ________________ 

 1a Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 

l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

Or. en 
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Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jobbligaw lill-

intrapriżi prinċipali apikali rregolati mil-

liġijiet nazzjonali tagħhom u li għandhom 

fatturat nett li jaqbeż l-EUR 750 000 000 

kif ukoll lill-intrapriżi rregolati mil-liġijiet 

nazzjonali tagħhom li mhumiex intrapriżi 

affiljati u li għandhom fatturat nett li 

jaqbeż l-EUR 750 000 000 biex ifasslu u 

jippubblikaw rapport rigward l-

informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu 

fuq bażi annwali. 

L-Istati Membri għandhom jobbligaw lill-

intrapriżi prinċipali apikali ta' gruppi kbar 

kif definiti fl-Artikolu 3(7), regolati mil-

liġijiet nazzjonali tagħhom, u intrapriżi 

kbar kif definiti fl-Artikolu 3(4), regolati 
mil-liġijiet nazzjonali tagħhom li mhumiex 

intrapriżi affiljati biex ifasslu u 

jippubblikaw rapport rigward l-

informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu 

fuq bażi annwali. 

Or. en 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu għandu jsir aċċessibbli 

għall-pubbliku fis-sit web tal-intrapriża fid-

data tal-pubblikazzjoni tiegħu. 

Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu għandu jiġi ppubblikat 

f'mudell komuni disponibbli f'format ta' 

dejta miftuħa u jsir aċċessibbli għall-

pubbliku fis-sit web tal-intrapriża fid-data 

tal-pubblikazzjoni tiegħu f'minn tal-anqas 

lingwa waħda mil-lingwi uffiċjali tal-

Unjoni. Fl-istess data, l-intrapriża 

għandha tippreżenta wkoll ir-rapport 

f'reġistru pubbliku ġestit mill-

Kummissjoni Ewropea. 

Or. en 
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Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jobbligaw lill-

intrapriżi sussidjarji ta' daqs medju u kbir 

imsemmija fl-Artikolu 3(3) u (4) li huma 

rregolati mil-liġijiet nazzjonali tagħhom u 

kkontrollati minn intrapriża prinċipali 

apikali li għandha fatturat nett ikkonsolidat 

li jaqbeż l-EUR 750 000 000 u li mhijiex 

irregolata mil-liġi ta' Stat Membru, biex 

jippubblikaw ir-rapport rigward l-

informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu 

ta' dik l-intrapriża prinċipali apikali fuq 

bażi annwali. 

L-Istati Membri għandhom jobbligaw lill-

intrapriżi sussidjarji li huma rregolati mil-

liġijiet nazzjonali tagħhom u kkontrollati 

minn intrapriża prinċipali apikali li 

għandha fatturat nett ikkonsolidat li jaqbeż 

l-EUR 40 000 000 u li mhijiex irregolata 

mil-liġi ta' Stat Membru, biex jippubblikaw 

ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu ta' dik l-intrapriża 

prinċipali apikali fuq bażi annwali. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu għandu jsir aċċessibbli 

għall-pubbliku fid-data tal-pubblikazzjoni 

tiegħu fis-sit web tal-intrapriża sussidjarja 

jew fis-sit web ta' intrapriża affiljata. 

Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu għandu jiġi ppubblikat 

f'mudell komuni disponibbli f'format ta' 

dejta miftuħa u jsir aċċessibbli għall-

pubbliku fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu 

fis-sit web tal-intrapriża sussidjarja jew fis-

sit web ta' intrapriża affiljata f'minn tal-

anqas lingwa waħda mil-lingwi uffiċjali 

tal-Unjoni. Fl-istess data, l-intrapriża 

għandha tippreżenta wkoll ir-rapport 

f'reġistru pubbliku ġestit mill-

Kummissjoni Ewropea. 
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Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu għandu jsir aċċessibbli 

għall-pubbliku fid-data tal-pubblikazzjoni 

tiegħu fis-sit web tal-fergħa jew fis-sit web 

ta' intrapriża affiljata. 

Ir-rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu għandu jiġi ppubblikat 

f'mudell komuni disponibbli f'format ta' 

dejta miftuħa u jsir aċċessibbli għall-

pubbliku fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu 

fis-sit web tal-fergħa jew fis-sit web ta' 

intrapriża affiljata f'minn tal-anqas lingwa 

waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Fl-

istess data, l-intrapriża għandha 

tippreżenta wkoll ir-rapport f'reġistru 

pubbliku ġestit mill-Kummissjoni 

Ewropea. 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 5 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-intrapriża li fetħet il-fergħa tkun 

jew intrapriża affiljata ma' grupp li huwa 

kkontrollat minn intrapriża prinċipali 

apikali li mhijiex irregolata mil-liġi ta' Stat 

Membru u li għandha fatturat nett 

ikkonsolidat li jaqbeż l-EUR 750 000 000 

jew intrapriża li mhijiex affiljata u li 

għandha fatturat nett li jaqbeż l-EUR 750 

000 000; 

(a) l-intrapriża li fetħet il-fergħa tkun 

jew intrapriża affiljata ma' grupp li huwa 

kkontrollat minn intrapriża prinċipali 

apikali li mhijiex irregolata mil-liġi ta' Stat 

Membru u li għandha fatturat nett 

ikkonsolidat li jaqbeż l-EUR 40 000 000 

jew intrapriża li mhijiex affiljata u li 

għandha fatturat nett li jaqbeż l-

EUR 40 000 000; 
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Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48b – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-intrapriża prinċipali apikali 

msemmija fil-punt (a) ma jkollhiex 

intrapriża sussidjarja ta' daqs medju jew 

kbir kif imsemmi fil-paragrafu 3. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) deskrizzjoni fil-qosor tan-natura tal-

attivitajiet; 

(a) l-isem/l-ismijiet, deskrizzjoni fil-

qosor tan-natura tal-attivitajiet u l-post 

ġeografiku; 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għadd ta' impjegati; (b) l-għadd ta' impjegati mħaddma fuq 
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bażi ekwivalenti għall-full time; 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-valur tal-assi u l-ispiża annwali 

għaż-żamma ta' dawk l-assi;  

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) il-bejgħ u x-xiri; 

Or. en 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt bc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bc) il-valur tal-investimenti maqsum 

skont il-ġuriżdizzjoni tat-taxxa; 
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Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-ammont tal-fatturat nett, li 

jinkludi l-fatturat li sar mal-partijiet 

relatati; 

(c) l-ammont tal-fatturat nett, inkluża 

distinzjoni bejn il-fatturat li sar mal-

partijiet relatati u l-fatturat li sar mal-

partijiet mhux relatati; 

Or. en 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) il-kapital iddikjarat; 

Or. en 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt fb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fb) l-assi tanġibbli minbarra flus jew 

ekwivalenti ta' flus;  

Or. en 
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Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) is-sussidji pubbliċi riċevuti; 

Or. en 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt gb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gb) il-lista ta' sussidjarji li joperaw 

f'kull ġuriżdizzjoni tat-taxxa kemm ġewwa 

kif ukoll barra mill-Unjoni u d-dejta għal 

dawk is-sussidjarji li tikkorrispondi għar-

rekwiżiti tad-dejta dwar l-intrapriża 

prinċipali skont dan l-Artikolu; 

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 2 – punt gc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gc) il-pagamenti kollha magħmula lill-

gvernijiet fuq bażi annwali kif iddefinit fl-

Artikolu 41(5). 
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Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport jippreżenta l-informazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 2 b'mod separat 

għal kull Stat Membru. Meta Stat Membru 

jinkludi bosta ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa, l-

informazzjoni għandha tinġabar flimkien 

fuq livell ta' Stat Membru. 

Ir-rapport jippreżenta l-informazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 2 b'mod separat 

għal kull Stat Membru. Meta Stat Membru 

jinkludi bosta ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa, l-

informazzjoni għandha tiġi elenkata b'mod 

separat għal kull ġuriżdizzjoni tat-taxxa. 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport jippreżenta wkoll l-

informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' 

dan l-Artikolu b'mod separat għal kull 

ġuriżdizzjoni tat-taxxa li, fi tmiem is-sena 

finanzjarja preċedenti, tkun elenkata fil-

lista komuni tal-Unjoni ta' ċerti 

ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa, imfassla skont 

l-Artikolu 48g, sakemm ir-rapport ma 

jkunx espliċitament jikkonferma, soġġett 

għar-responsabbiltà msemmija fl-

Artikolu 48e aktar 'l isfel, li l-intrapriżi 

affiljati ta' grupp irregolati mil-liġijiet ta' 

tali ġuriżdizzjoni ma jinvolvux ruħhom 

direttament fi tranżazzjonijiet ma' 

kwalunkwe intrapriża affiljata tal-istess 

grupp irregolata mil-liġijiet ta' 

Ir-rapport jippreżenta wkoll l-

informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' 

dan l-Artikolu b'mod separat għal kull 

ġuriżdizzjoni tat-taxxa barra mill-Unjoni. 
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kwalunkwe Stat Membru. 

Or. en 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport għandu jippreżenta l-

informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 

fuq bażi aggregata għall-ġuriżdizzjonijiet 

oħra tat-taxxa. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48c – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ir-rapport rigward l-informazzjoni 

dwar it-taxxa fuq l-introjtu jkun 

ippubblikat u jsir aċċessibbli fuq is-sit web 

f'minn tal-anqas lingwa waħda mil-lingwi 

uffiċjali tal-Unjoni. 

5. Ir-rapport rigward l-informazzjoni 

dwar it-taxxa fuq l-introjtu jkun 

ippubblikat f'template komuni disponibbli 

f'format ta' dejta miftuħa u jsir aċċessibbli 

fuq is-sit web f'minn tal-anqas lingwa 

waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni.  Fl-

istess data, l-intrapriża għandha 

tippreżenta wkoll ir-rapport f'reġistru 

pubbliku ġestit mill-Kummissjoni 

Ewropea. 

Or. en 
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Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48e – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-membri tal-korpi ta' 

amministrazzjoni, ta' ġestjoni u ta' 

superviżjoni tal-intrapriżi sussidjarji 

msemmija fl-Artikolu 48b(3) ta' din id-

Direttiva u l-persuna/i nnominata/i biex 

iwettqu l-formalitajiet tad-divulgazzjoni 

previsti fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 

89/666/KEE għall-fergħa msemmija fl-

Artikolu 48b(4) ta' din id-Direttiva, li 

jaġixxu fil-qafas tal-kompetenzi assenjati 

lilhom mil-liġi nazzjonali, ikollhom 

responsabbiltà kollettiva biex jiżguraw li, 

fl-aħjar għarfien u kapaċità tagħhom, ir-

rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu jitfassal, jiġi ppubblikat 

u jsir aċċessibbli f'konformità mal-

Artikoli 48b, 48c u 48d. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-membri tal-korpi ta' 

amministrazzjoni, ta' ġestjoni u ta' 

superviżjoni tal-intrapriżi sussidjarji 

msemmija fl-Artikolu 48b(3) ta' din id-

Direttiva u l-persuna/i nnominata/i biex 

iwettqu l-formalitajiet tad-divulgazzjoni 

previsti fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 

89/666/KEE għall-fergħa msemmija fl-

Artikolu 48b(4) ta' din id-Direttiva, li 

jaġixxu fil-qafas tal-kompetenzi assenjati 

lilhom mil-liġi nazzjonali, ikollhom 

responsabbiltà kollettiva biex jiżguraw li r-

rapport rigward l-informazzjoni dwar it-

taxxa fuq l-introjtu jitfassal, jiġi ppubblikat 

u jsir aċċessibbli f'konformità mal-

Artikoli 48b, 48c u 48d. 

Or. en 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48g  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 48g imħassar 

Lista komuni tal-Unjoni ta' ċerti 

ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa 

 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 49 fir-rigward tat-tfassil ta' 

lista komuni tal-Unjoni ta' ċerti 
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ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa. Dik il-lista tkun 

ibbażata fuq il-valutazzjoni tal-

ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa, li ma 

jikkonformawx mal-kriterji li ġejjin: 

(1)  It-trasparenza u l-iskambju ta' 

informazzjoni, inkluż skambju ta' 

informazzjoni meta ssir rikjesta u 

Skambju Awtomatiku ta' Informazzjoni 

ta' informazzjoni dwar il-kontijiet 

finanzjarji; 

 

(2)  Il-kompetizzjoni ġusta tat-taxxi;  

(3)  Standards stabbiliti mill-G20 u/jew 

mill-OECD; 

 

(4)  Standards rilevanti oħra, inklużi 

standards internazzjonali stabbiliti mit-

Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja. 

 

Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami 

tal-lista fuq bażi regolari u, meta xieraq, 

temendaha sabiex jitqiesu ċirkostanzi 

ġodda. 

 

Or. en 

 

Emenda   33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 48j (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 48j 

 Mudell komuni għar-rapport 

 Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti 

ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi l-mudell 

komuni msemmi fl-Artikolu 48b(1), (3), 

(4) u (6) u l-Artikolu 48c(5). Dawk l-atti 

ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati b'konformità mal-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 50(2). 

Or. en 
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Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2013/34/UE 

Artikolu 49 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-Artikolu 49 huwa emendat kif 

ġej: 

imħassar 

(a)  Il-Paragrafi 2 u 3 huma sostitwiti 

b'dan li ġej 

 

"2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 1(2), l-

Artikolu 3(13), l-Artikolu 46(2) u l-

Artikolu 48g għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 

indeterminat mid-data msemmija fl-

Artikolu 54. 

 

3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikolu 1(2), l-Artikolu 3(13), l-

Artikolu 46(2) u l-Artikolu 48g tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe waqt mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-

jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din 

ma taffettwax il-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ. " 

 

(b)  Jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej:  

"3a.  Qabel ma tadotta att iddelegat, il-

Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-

esperti nnominati minn kull Stat Membru 

f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet ta' [date]. " 

 

(c) Il-Paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li 

ġej: 

 

"5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 

1(2), l-Artikolu 3(13), l-Artikolu 46(2) jew 

l-Artikolu 48g jidħol fis-seħħ biss jekk l-

ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa 
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mill-Parlament Ewropew jew inkella mill-

Kunsill fi żmien perjodu ta' xahrejn min-

notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perjodu, kemm il-

Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 

ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li 

mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

jkun estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. " 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Rapport pubbliku għal kull pajjiż (CBCR) dwar dejta tal-kumpanija rilevanti għat-taxxa huwa 

element ewlieni fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa internazzjonali u 

kontra l-ġirja lejn l-aktar livell baxx bejn is-sistemi tat-taxxa. Madankollu, il-benefiċċji ta' din 

id-direttiva se jkunu akbar minn hekk. Bil-mobbiltà li qed tikber u l-attivitajiet ekonomiċi 

globali u Ewropej, it-trasparenza f'termini ta' divulgazzjoni hija prerekwiżit għal governanza 

korporattiva b'saħħitha u għodda biex titjieb ir-responsabbiltà soċjali korporattiva. 

 

Bħalissa, iċ-ċittadini ma jistgħux jużaw kontijiet ippubblikati korporattivi biex jistabbilixxu 

jekk intrapriżi multinazzjonali joperawx fil-ġuriżdizzjonijiet tat-taxxa tagħhom. Hekk kif l-

intrapriżi multinazzjonali jsiru aktar kumplessi u spiss, sfortunatament, anqas trasparenti, il-

problema qiegħda tiggrava. Ħafna pajjiżi jużaw Standards Internazzjonali tal-Kontabilità. 

Għalhekk, rapport pubbliku għal kull pajjiż se jkun mod kosteffettiv li jiġġenera bidla fit-

trasparenza korporattiva globali għall-benefiċċju tas-soċjetajiet tagħna, inklużi ċ-ċittadini, l-

azzjonisti, l-awtoritajiet tat-taxxa, l-investituri, l-ekonomisti, u dan se jagħtihom mezz biex 

iżommu lill-gvernijiet u l-kumpaniji multinazzjonali responsabbli.  

 

Ir-rapporteurs jemmnu li lil hinn mill-objettivi relatati mat-taxxa u ta' responsabbiltà 

korporattiva, din id-direttiva hija wkoll għodda biex ittejjeb id-drittijiet tal-ħaddiema għall-

informazzjoni u l-konsultazzjoni. Ir-rapportar pubbliku jsaħħaħ id-djalogu u jippromwovi 

fiduċja reċiproka fi ħdan l-intrapriżi peress li jista' jipprovdi dejta oġġettiva u affidabbli dwar 

is-sitwazzjoni tal-kumpaniji, u b'hekk iqajjem sensibilizzazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati 

kollha, inklużi l-impjegati, dwar il-ħtiġijiet ta' adattament. Dan jippromwovi wkoll l-

involviment tal-impjegati fl-operat u fil-futur tal-intrapriża u jżid il-kompetittività tagħha. 

 

Il-Parlament Ewropew ilu żmien twil jitlob rapport pubbliku għal kull pajjiż. Fl-2011, kien 

diġà adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-rapport għal kull pajjiż fejn sostna li l-kwalità tar-

rapportar finanzjarju hi kruċjali biex l-evażjoni tat-taxxa tiġi miġġielda b'mod effikaċi u li 

tkun ta' ġid ukoll għall-investituri fis-setturi kollha, u b'hekk tikkontribwixxi għall-governanza 

tajba globalment. Fl-2014, ir-rapport għal kull pajjiż sar parti mid-diskussjoni fi ħdan il-qafas 

tad-Direttiva dwar ir-rapportar mhux finanzjarju.  Fl-aħħar nett, meta r-rapporteur għar-

Riforma tad-Drittijiet tal-Azzjonisti, Sergio Cofferati, għamel pressjoni għall-introduzzjoni ta' 

rapport pubbliku għal kull pajjiż fid-Direttiva dwar il-Kontabilità, il-Kummissjoni ddeċidiet li 

tippreżenta proposta speċifika dwar il-kwistjoni fil-forma ta' att emendatorju għad-Direttiva 

dwar il-Kontabilità.  Din l-emenda għad-Direttiva dwar il-Kontabilità jista' jkollha rwol 

kruċjali fir-rapportar korporattiv. 

 

Ir-rapporteurs jipproponu li titjieb it-trasparenza fir-rigward tal-informazzjoni li l-intrapriżi 

jenħtieġ li jipprovdu, u jissuġġerixxu t-titjib prinċipali li ġej għat-test tal-Kummissjoni: 

 

• Fid-dawl tat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, l-introduzzjoni ta' kategoriji ġodda ta' intrapriżi 

u gruppi għandha tiġi evitata. Din l-emenda għad-Direttiva dwar il-Kontabilità jenħtieġ li tkun 

allinjata mal-loġika tad-Direttiva dwar il-Kontabilità. Il-limiti stabbiliti għall-intrapriżi mikro, 

żgħar, medji u kbar ġew iddefiniti żmien twil ilu. Il-kunċett imur lura għar-raba' direttiva 

dwar il-liġi tal-kumpaniji fl-1978. Il-ħtieġa għall-introduzzjoni ta' limitu stabbilit ġdid s'issa 

għadu ma ġiex iġġustifikat b'mod sodisfaċenti mill-Kummissjoni.  Peress li l-SMEs 
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m'għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi strutturi ta' kumpanija tal-isem biex jittrasferixxu l-

profitti b'mod artifiċjali, dawn qegħdin jiġu mbottati lejn żvantaġġ kompetittiv fil-konfront 

tal-intrapriżi multinazzjonali. Sabiex jiġi żgurat suq uniku b'saħħtu huwa essenzjali li tiġi 

stabbilita sistema ta' rapportar korporattiv komuni ġusta, effiċjenti, trasparenti u li tiffavorixxi 

t-tkabbir, ibbażata fuq il-prinċipju li l-profitti jenħtieġ li jiġu ntaxxati fil-pajjiż li jiġu 

ġġenerati fih. Għalhekk gruppi kbar kif iddefinit fl-Artikolu 3(7) u l-intrapriżi kbar kollha kif 

iddefinit fl-Artikolu 3(4) jenħtieġ li jkunu soġġetti għar-rekwiżiti ġodda ta' divulgazzjoni.  

 

• Ir-rapporteurs iqisu li ma jkunx xieraq li jiġi limitat il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-

direttiva għall-informazzjoni relatata mal-Istati Membri tal-UE u r-rifuġji fiskali u, għalhekk, 

minkejja li, fil-prinċipju, huma ma jkunux kontra l-idea ta' lista sewda tal-UE ta' rifuġji fiskali 

stabbilita fuq il-bażi ta' kriterji ċari, huma jipproponu li l-korporazzjonijiet multinazzjonali 

jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom għal kull ġuriżdizzjoni fejn 

joperaw, anke barra mill-Unjoni Ewropea. Divulgazzjoni pubblika ta' tali informazzjoni 

mhijiex sanzjoni għal ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx iżda pjuttost prerekwiżit għal 

dawk li joperaw f'suq uniku li jiffunzjona tajjeb.  

 

• Bl-għan li jitjiebu l-iskrutinju pubbliku u t-trasparenza korporattiva globali, ir-

rapporteurs iqisu li l-korporazzjonijiet multinazzjonali jenħtieġ li jiddivulgaw informazzjoni 

rilevanti għall-pajjiżi kollha madwar id-dinja li joperaw fihom sabiex it-taxxi jitħallsu fejn il-

profitti jiġu effettivament iġġenerati. It-talba tar-rapporteurs li tiġi ddivulgata d-dejta mhux 

aggregata hija konformi mal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tal-UE peress li timmira li 

tippromwovi l-konformità mar-regoli tat-taxxa u li tipprovdi lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp 

b'għajnuna effettiva fil-kisba ta' aċċess għad-dħul tagħhom mit-taxxa. 

 

• Ir-rapporteurs iqisu essenzjali li l-format tal-pubblikazzjoni jippermetti t-tqabbil ta' 

dejta u, għalhekk, jipproponu standardizzazzjoni tal-format tad-dokumenti ta' rapportar għall-

kumpaniji kollha fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva. 

 

Bħala konklużjoni, ir-rapporteurs jixtiequ jenfasizzaw l-importanza għal funzjonament xieraq 

tas-suq uniku ta' approċċ koordinat u armonizzat għall-implimentazzjoni ta' sistemi ta' 

rapportar korporattiv. F'dan il-kuntest, ir-rapporteurs iridu jisħqu, għal darb'oħra, li aktar 

trasparenza tal-attivitajiet tal-intrapriżi multinazzjonali hija ewlenija biex jintemm it-

trasferiment tal-profitt, operat permezz ta' diversi mekkaniżmi, bħal kumpaniji tal-isem, 

sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi u pprezzar ta' trasferimenti, u anke l-prattiki ta' 

ħsara ta' kompetizzjoni tat-taxxa bejn is-sistemi legali li spiss intużaw għad-detriment taċ-

ċittadini, b'mod partikolari kontribwenti tat-taxxa, impjegati, u SMEs. 


