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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-inizjattivi riċenti tal-Kummissjoni u jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex 

jintensifikaw il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, 

filwaqt li jippromwovu deċiżjonijiet tat-taxxa aktar ċari, aktar trasparenti u aktar ġusti, 

filwaqt li jiġġieldu l-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva, jevitaw it-taxxa doppja u n-

nontassazzjoni, u jtemmu l-kompetizzjoni fiskali inġusta u dannuża ta' bejniethom; 

2. Jitlob it-tnedija mill-ġdid tal-iskema ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva 

(BKKTK) u jħeġġeġ l-implimentazzjoni sħiħa tagħha, abbażi ta' valutazzjoni tal-impatt 

komprensiva, b'rispett tas-sussidjarjetà u bl-inklużjoni ta' għodod xierqa biex jiġi evitat l-

abbuż minn din l-iskema; jemmen li l-BKKTK għandha tevita l-piżijiet amministrattivi 

mhux meħtieġa u l-ispiża ta' konformità, u għandha tagħlaq il-lakuni bejn is-sistemi 

nazzjonali; jemmen ukoll li l-BKKTK għandha tikkomplementa l-introduzzjoni ta' 

rapport għal kull pajjiż pubbliku u trasparenti għall-kumpaniji multinazzjonali; 

3. Ifakkar li, minkejja l-iżviluppi riċenti, mhija qed tittieħed l-ebda deċiżjoni sinifikanti fil-

livell tal-Kunsill dwar it-tassazzjoni korporattiva u jemmen li l-BKKTK hija pass ta' 

importanza kritika lejn l-integrazzjoni ulterjuri tal-Unjoni; 

4. Jirrikonoxxi l-approċċ tal-Kummissjoni li tressaq BKTK sempliċi (mingħajr 

konsolidazzjoni) bħala l-ewwel pass u li, sakemm il-konsolidazzjoni tiġi introdotta mill-

ġdid fi stadju aktar tard, il-Kummissjoni se tinkludi element ta' eżenzjoni transkonfinali; 

jinnota li dan l-element mhuwiex sostitut perfett għall-konsolidazzjoni u se jkun meħtieġ 

ammont ta' żmien biex din is-sistema l-ġdida ssir kompletament operattiva; 

5. Jemmen li l-politiki fiskali u t-tassazzjoni korporattiva għandhom ikunu għodda 

importanti sabiex tingħata spinta lill-innovazzjoni, il-kompetittività, it-tkabbir, l-impjiegi 

u l-investimenti; jemmen li l-Istati Membri jridu, permezz ta' trattament tat-taxxa, iktar 

effiċjenti, sinifikament inqas evażiv, iktar trasparenti u iktar ġust għall-kumpaniji kollha, 

jippromwovu ambjent tan-negozju attraenti, kompetittiv u stabbli li jippermetti li n-

negozji, inklużi l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), in-negozji innovattivi, in-negozji tal-

familja, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-professjonijiet liberi joperaw b'mod iktar 

sempliċi bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, inkluż bl-għan li jattiraw iktar investiment 

barrani; jiddeplora l-użu ta' strumenti ta' pjanifikazzjoni fiskali aggressiva minn 

kumpaniji multinazzjonali li għandhom vantaġġ fuq l-SMEs u li b'hekk jikkontribwixxu 

għat-tnaqqas tal-kompetittività tagħhom; jitlob il-promozzjoni ta' sistemi tat-taxxa 

kompetittivi, sempliċi, iktar ikkoordinati u b'għadd inqas ta' eżenzjonijiet tat-taxxa, u t-

tneħħija tal-miżuri tat-taxxa dannużi b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u 

bejniethom; 

6. Jemmen bil-qawwa li l-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-

taxxa għandha sseħħ fi ħdan kuntest aktar wiesa' u skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-

OECD; jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta biex tistabbilixxi kriterji li 

jiddefinixxu "rifuġji fiskali" abbażi ta' definizzjoni tal-Unjoni u biex tinnegozja ftehimiet 

tat-taxxa ma' pajjiżi terzi f'isem l-Unjoni f'din il-kwistjoni; jenfasizza li n-nuqqas ta' 

definizzjoni komuni jfixkel is-suq intern u joħloq inċertezza legali. 
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7. Jenfasizza li t-taxxi u d-dividendi għandhom jitħallsu fil-pajjiżi fejn isseħħu l-attivitajiet 

ekonomiċi jew fejn jiżdied il-valur u fejn jintużaw l-infrastrutturi u s-servizzi pubbliċi; 

jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw dawk il-prinċipji fil-liġijiet nazzjonali dwar it-

taxxa; jiddispjaċih li l-kumplessità żejda u d-differenzi fis-sistemi tat-taxxa nazzjonali 

jintużaw għal skopijiet ta' pjanifikazzjoni fiskali aggressiva;  

8. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' regoli ċari, trasparenti u koerenti dwar il-

kontabilità tal-profitti u l-ħolqien tal-valur; 

9. Jappoġġa l-prinċipju ta' trasparenza u ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar id-

deċiżjonijiet tat-taxxa bejn l-awtoritajiet tat-taxxa; jinnota li dan jista' jżid il-fiduċja fost l-

Istati Membri; jemmen li d-deċiżjonijiet tat-taxxa jintużaw biex jiżguraw ċertezza legali u 

ambjent li jiffavorixxi n-negozju għall-kontribwenti; 

10. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni hija ta' sfida anki għas-sistemi tat-taxxa nazzjonali u l-

attivitajiet transkonfinali; jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa ta' applikazzjoni konsistenti 

tal-prinċipji ġenerali tat-tassazzjoni korporattiva; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tippromwovi definizzjoni armonizzata ta' "stabbiliment permanenti" u "sustanza 

ekonomika" ta' intrapriżi diġitali, bl-għan li titjieb l-evalwazzjoni tal-profitti ġġenerati 

f'qasam partikolari sabiex il-kontribuzzjonijiet tat-taxxa jkunu jistgħu jiġu stabbiliti skont 

dan; 

11. Jemmen li l-prinċipji fundamentali ta' trasparenza u responsabbiltà tal-governanza 

korporattiva se jikkontribwixxu għal ekonomija b'saħħitha u stabbli billi jnaqqsu l-

volatilità tas-suq u jżidu l-fiduċja fin-negozji; jitlob rapport għal kull pajjiż pubbliku dwar 

l-intrapriżi l-kbar fis-setturi kollha sabiex tiżdied it-trasparenza rigward l-attivitajiet 

tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-profitti li jkunu saru, it-taxxi fuq il-profitti 

mħallsa u s-sussidji rċevuti; jemmen li r-rappurtar obbligatorju f'dan il-qasam huwa 

element importanti tar-responsabbiltà korporattiva tal-kumpaniji lejn l-azzjonisti u s-

soċjetà; 

12. Jemmen li s-suq intern jeħtieġ qafas tat-tassazzjoni iktar trasparenti, kooperattiv u 

armonizzat gradwalment sabiex jiffunzjoni b'mod effikaċi; jenfasizza l-fatt li, fis-

sitwazzjoni attwali, l-SMEs tal-Unjoni jistgħu jaffaċċjaw kompetizzjoni inġusta 

apparagun tal-kumpaniji multinazzjonali, li jistgħu jfasslu l-istruttura tagħhom b'mod 

artifiċjali sabiex inaqqsu r-rati tat-taxxa tagħhom; 

13. Jemmen li għandhom jiġu kkunsidrati kemm id-drittijiet sovrani tal-Istati Membri u d-

diversità fis-setturi ekonomiċi, kummerċjali u korporattivi li taffettwa s-setturi f'termini 

ta' tkabbir u żvilupp, kif ukoll il-koeżjoni soċjali fl-Istat Membru u fl-UE kollha kemm 

hi; 

14. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li jintlaħaq l-objettiv ta’ trasparenza fiskali filwaqt li 

jiġu żgurati l-protezzjoni tad-data personali, il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni 

skambjata u l-libertà ta’ intrapriża; jinkoraġġixxi, f'dan il-kuntest,  l-identifikazzjoni ta' 

soluzzjonijiet li jsibu bilanċ bejn it-trasparenza u l-kunfidenzjalità; 

15. Jenfasizza li l-inizjattivi tal-Unjoni għandhom jevitaw li jkun hemm żieda bla bżonn fil-

piż amministrattiv u l-ispiża ta’ konformità; jemmen li l-proposta kollha għandhom 

iwasslu għal aktar ċertezza legali, trasparenza, sempliċità u rapidità ikbar tal-proċess 

amministrattiv;  
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16. Ifakkar li, minkejja l-iżforzi li saru, għad hemm każijiet ta' tassazzjoni doppja li jridu jiġu 

solvuti; jinkoraġġixxi soluzzjonijiet iktar faċli, iktar rapidi u iktar trasparenti, b’mod 

partikolari għall-SMEs, dawk li jaħdmu għal rashom u l-professjonijiet liberi; 

jissuġġerixxi s-simplifikazzjoni tal-użu tal-kreditu li jirriżulta minn taxxi mħallsa f’pajjiż 

barrani; 

17. Jinnota li l-kumplessità ta’ trattati fiskali bilaterali u multilaterali ta’ spiss toħloq lakuni li 

jippermettu l-evitar tat-taxxa flimkien ma’ skemi ta’ tassazzjoni domestiċi; 

18. Jenfasizza l-ħtieġa ta' skambju ta' informazzjoni awtomatiku, immedjat u eżawrjenti, 

inklużi deċiżjonijiet tat-taxxa, bejn l-awtoritajiet tat-taxxa rilevanti, li jistgħu jkunu fil-

forma ta’ direttorju ċentrali tal-Unjoni, u jħeġġeġ skambju ta’ informazzjoni aħjar bejn l-

awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-kwistjonijiet ta’ tassazzjoni; 

19. Jikkunsidra li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jużaw iktar is-soluzzjonijiet 

elettroniċi fil-proċeduri relatati mat-tassazzjoni sabiex inaqqsu l-piżijiet amministrattivi u 

jissimplifikaw il-proċeduri transkonfinali; 

20. Jenfasizza l-importanza ta’ sovranità fiskali b'saħħitha u jitlob iż-żamma tat-tassazzjoni 

bħala kompetenza nazzjonali f’kull Stat Membru skont it-Trattat; madankollu jħeġġeġ 

skambju ta' informazzjoni iktar b'saħħtu bejn l-awtoritajiet kompetenti dwar kwistjonijiet 

ta' tassazzjoni; 

21. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tivvaluta l-impatt taż-żoni ekonomiċi speċjali eżistenti fl-

Unjoni, li jintużaw biex jistimulaw it-tkabbir u l-irkupru ekonomiku f'żoni delimitati, 

bħalma huma ż-żoni tal-fruntiera, milquta serjament mill-kriżi, jew b'rata għolja ta' 

qgħad; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet tat-taxxa; 

jenfasizza li l-politiki mfassla biex jipprovdu benefiċċji fiskali għal reġjuni żvantaġġati 

jridu jkunu konformi mal-għanijiet tal-Unjoni tal-ħolqien ta’ aktar trasparenza fiskali u l-

ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa, u m’għandhomx idgħajfu l-qafas legali 

eżistenti tal-UE għall-għajnuna reġjonali;  

22. Jirrikjedi li l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sid jew is-sidien benefiċjarji ta' 

kumpaniji preżenti fl-Unjoni skont id-Direttiva (UE) Nru 2015/849 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1jinkludi wkoll aċċess għal informazzjoni dwar ir-rata tat-taxxa 

korporattiva effettiva globali tal-kumpaniji abbażi ta’ kontijiet finanzjarji stabbiliti u 

ppubblikati skont id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 u li l-

aċċess għal dik l-informazzjoni jkun disponibbli b’mod dirett, onlajn, mingħajr 

formalitajiet żejda u li l-informazzjoni tiġi pprovduta f’lingwa li tinftiehem faċilment lill-

awtoritajiet pubbliċi rilevanti; 

23. Jenfasizza li prekundizzjoni biex ikun hemm stabbiltà ekonomika fl-Unjoni fuq żmien 

twil hija l-kisba ta' unjoni fiskali; 

                                                 
1  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-

użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-

Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73). 
2  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet 

finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li 

temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 

78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19). 
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24. Iqis li l-inizjattivi għal tassazzjoni korporattiva iktar effikaċi għandhom jinkludu proposti 

biex jitjieb l-ambjent tan-negozju għan-negozji l-ġodda, bħal pereżempju inċentivi tat-

taxxa għall-investituri biex jinvestu mill-ġdid il-qligħ kapitali f'negozji Ewropej żgħar 

b'riskju ogħla, jew regoli tat-tassazzjoni ċċarati għall-opzjonijiet fuq l-azzjonijiet; 

25. Sakemm tiġi implimentata l-BKKTK, jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġata l-ħidma tal-

Kumitat Speċjali dwar id-Deċiżjonijiet fil-Qasam tat-Taxxa u Miżuri Oħra ta' Natura jew 

Effett Simili li jinvestiga l-użu ħażin tas-sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi, 

il-kumpaniji tal-isem, u prattiki ta' inġinerija fiskali oħra intiżi biex jevitaw jew 

jimminimizzaw it-taxxi, peress li kwalunkwe evitar tat-taxxa fl-aħħar mill-aħħar jissarraf 

f'dejn pubbliku ikbar u/jew żieda tat-taxxi fuq l-SMEs u ċ-ċittadini; 

26. Jitlob li tiġi stabbilita regola sabiex l-entitajiet pubbliċi, inklużi l-Unjoni, l-Istati Membri 

u l-intrapriżi li jappartjenuhom , ma jkunux jistgħu jħallsu flus pubbliċi lil kumpaniji li 

ma jkunux żvelaw is-sid jew is-sidien benefiċjarji aħħarin tagħhom, ir-rata tat-taxxa 

korporattiva effettiva u r-rapporti għal kull pajjiż; 

27. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi kriterji armonizzati għall-eżenzjoni mit-taxxa fuq 

l-investimenti li l-kumpaniji jagħmlu fir-R&Ż, bl-għan li tintlaħaq il-mira tal-Unjoni ta' 

infiq ta' 3 % tal-PDG fir-riċerka sal-2020; 

28. Jitlob lill-Kummissjoni biex ma toqgħodx lura milli tuża l-Artikolu 116 tat-TFUE li 

jipprovdi l-bażi ġuridika neċessarja biex il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu skont 

il-proċedura leġiżlattiva ordinarja sabiex jiġu eliminati l-prattiki li jirriżultaw f'distorsjoni 

tal-kompetizzjoni fis-suq intern, bħall-kompetizzjoni fiskali applikata mill-Istati Membri 

permezz ta' deċiżjonijiet tat-taxxa mhux trasparenti u inġusti; 

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta, kemm jista' jkun malajr, proposta leġiżlattiva 

għall-introduzzjoni ta' BKKTK biex jitjieb l-ambjent tan-negozju, u jiġi miġġieled l-

evitar tat-taxxa fl-Unjoni; 
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