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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

I. Introduzzjoni 

 

Din il-proposta, flimkien mal-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni tat-Taxxa 

Korporattiva (2016/0337(CNS)), hija tnedija mill-ġdid tal-inizjattiva tal-2011 tal-

Kummissjoni dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva fl-UE. L-iskop taż-żewġ 

proposti hu li jipprovdu leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam li tkun adattata għal ambjent 

ekonomiku li sar aktar globalizzat, mobbli u diġitali fejn l-Istati Membri qed isibuha dejjem 

aktar diffiċli biex jiġġieldu b'mod effikaċi kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa 

permezz ta' azzjoni unilaterali sabiex jipproteġu l-bażijiet tat-taxxa nazzjonali tagħhom mill-

erożjoni u mit-trasferiment tal-profitt. 

 

II. Implimentazzjoni effettiva tal-konsolidazzjoni 

 

L-implimentazzjoni ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva hija essenzjali fil-

ġlieda biex tinkiseb il-ġustizzja bejn in-negozji fi ħdan u barra mill-UE minn perspettiva tat-

tassazzjoni. Waħda mit-theddidiet ewlenin tal-ġustizzja fiskali hija l-prattika mifruxa tat-

trasferiment tal-profitt. Ladarba tkun ġiet implimentata għal kollox, il-Bażi Komuni 

Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva se tagħmilha possibbli li jiġi attribwit dħul meta jinħoloq 

il-valur permezz ta' formola msejsa fuq tliet fatturi mogħtija l-istess piż li huma aktar 

reżiljenti għal prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa minn prezzar tat-trasferiment. B'dan il-

mod, il-lakuni bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod partikolari l-ipprezzar tat-

trasferiment, li jirrappreżenta madwar 70 % tat-trasferiment tal-profitt fl-UE, jistgħu jiġu 

eliminati u pass kbir lejn sistema tat-taxxa ġusta, effiċjenti u trasparenti jkun jista' jittieħed. 

Għaldaqstant, jenħtieġ li ż-żewġ proposti jitqiesu bħala pakkett, u jenħtieġ li jiġu implimentati 

flimkien sabiex tintlaħaq aktar ġustizzja fit-taxxa. Jenħtieġ li l-Bażi Komuni Konsolidata tat-

Taxxa Korporattiva tkun fis-seħħ sal-aħħar tas-sena 2020. 

 

Fir-rigward tal-ġustizzja ġenerali tas-sistemi tat-taxxa tagħna, il-korporazzjonijiet jeħtiġilhom 

jerfgħu s-sehem tagħhom tal-piż, u għalhekk huwa essenzjali li eżenzjonijiet ġodda mit-taxxa 

ma jnawrux il-bażi tat-taxxa. Iridu jiġu appoġġati miżuri li jinċentivaw l-entitajiet privati biex 

jinvestu fl-ekonomija reali, peress li d-diskrepanza attwali fl-investiment fl-UE hija waħda 

mis-sorsi ewlenin tad-dgħufijiet ekonomiċi tagħha. Madankollu, ħelsien mit-taxxa għall-

kumpaniji jeħtieġ li jiġu mibnija b'kawtela u implimentati biss meta l-impatt pożittiv tagħhom 

fuq l-impjiegi u t-tkabbir ikun evidenti u kwalunkwe riskju ta' ħolqien ta' lakuni ġodda fis-

sistema tat-tassazzjoni jiġi eskluż. Għalhekk, jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-

investiment issir permezz ta' sussidji pubbliċi pjuttost milli permezz ta' eżenzjonijiet mit-

taxxa. 

 

Sabiex jiġu miġġielda b'mod effikaċi strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa kif ukoll sabiex 

jiġu evitati żewġ reġimi paralleli tat-taxxa, jenħtieġ li l-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa 

Korporattiva tkun obbligatorja għall-kumpaniji kollha b'fatturat ogħla minn 40 miljun euro. 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 tal-1978. Il-ħtieġa għall-

introduzzjoni ta' limitu stabbilit ġdid s'issa għadu ma ġiex iġġustifikat b'mod sodisfaċenti 

mill-Kummissjoni. Peress li l-SMEs m'għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi strutturi ta' 

kumpanija tal-isem biex jittrasferixxu l-profitt b'mod artifiċjali, dawn qegħdin jiġu furzati 
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f'żvantaġġ kompetittiv fil-konfront tal-intrapriżi multinazzjonali. Sabiex jiġi żgurat suq uniku 

b'saħħtu huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema ta' bażi tat-taxxa korporattiva komuni ġusta, 

effiċjenti, trasparenti u li tiffavorixxi t-tkabbir, ibbażata fuq il-prinċipju li l-profitti jenħtieġ li 

jiġu ntaxxati fil-pajjiż li fih jiġu ġġenerati. 

 

Filwaqt li titqies il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett 

ta' stabbilimenti kummerċjali diġitali. Il-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru 

mingħajr ma jkollhom ebda stabbiliment fiżiku f'dak l-Istat Membru iridu jiġu ttrattati bl-

istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku. Għalhekk, il-BKKTK trid tapplika wkoll 

għall-korporazzjonijiet diġitali. 

 

III. L-introduzzjoni ta' rata ta' taxxa korporattiva minima fil-proposta 

 

Rata minima tat-taxxa korporattiva komuni u ġusta hija l-unika triq li toħloq trattament 

ugwali u ġust bejn is-suġġetti differenti li jkunu qed jagħmlu negozju fl-UE, u fi ħdan il-

komunità akbar ta' suġġetti fiskali. In-nuqqas milli tiġi implimentata tali rata minima se 

jwassal biss għal sitwazzjoni fejn ġirja lejn l-aktar livell baxx fuq ir-rati tat-taxxa tiġi 

intensifikata. L-eżistenza ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva se tfisser li l-

Istati Membri mhux se jibqgħu f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jikkompetu permezz tal-bażijiet 

tat-taxxa, u għalhekk l-inċentivi ekonomiċi biex jikkompetu permezz ta' rati tat-taxxa se 

jiżdiedu. Bħala medja, it-taxxa korporattiva fl-UE naqset minn 35 % fis-snin 1990 għal 

22,5 % illum. Biex tintemm din il-ġirja lejn l-aktar livell baxx fuq ir-rati tat-taxxa korporattiva 

fil-livell tal-UE, hu meħtieġ li tiġi introdotta rata minima tat-taxxa korporattiva ta' 25 %. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu 

negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni 

jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq 

minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 

sistema differenti tat-taxxa korporattiva. 

Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar 

tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-

żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi 

ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu 

vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-

taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ 

(1) Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu 

negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni 

jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq 

minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 

sistema differenti tat-taxxa korporattiva. 

Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar 

tat-taxxa saru dejjem aktar aggressivi u 

sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn 

jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u 

effettivament jieħdu vantaġġ mit-

teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-
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sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li 

titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-

kumpaniji. Għalkemm dawk is-

sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li 

huma kompletament differenti fin-natura 

tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli 

li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq 

intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni 

meħuda biex tikkoreġi dawn il-problemi 

għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' 

nuqqasijiet tas-suq. 

diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew 

aktar għall-iskop li titnaqqas l-

obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. 

Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet 

jenfasizzaw nuqqasijiet li huma 

kompletament differenti fin-natura 

tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli 

li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq 

intern. Fi ħdan qafas ekonomiku aktar 

globalizzat, mobbli u diġitali, kwalunkwe 

azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawn il-

problemi għandha għaldaqstant tindirizza 

dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq 

permezz tal-allinjament tal-bażi tat-taxxa 

korporattiva fl-Unjoni u l-ħolqien ta' 

ambjent tat-taxxa aktar ġust u aktar 

koerenti li fih il-kumpaniji jistgħu 

joperaw. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Sabiex jiġi appoġġat il-

funzjonament xieraq tas-suq intern, l-

ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni 

għandu jissawwar f'konformità mal-

prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem 

ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet 

fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. 

Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti 

mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji 

milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost 

is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex 

ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. 

Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu 

stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp 

ekonomiku fis-suq intern permezz tal-

iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-

investiment korporattiv. Għal dan il-għan, 

jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-

tassazzjoni doppja kif ukoll tan-

nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz 

tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-

interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa 

(2) Sabiex jiġi appoġġat il-

funzjonament xieraq tas-suq intern, l-

ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni 

għandu jissawwar f'konformità mal-

prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem 

ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet 

fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. 

Sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta l-

Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' 

komputazzjoni tal-bażi tat-taxxa 

korporattiva tal-kumpaniji żżid it-

trasparenza tal-attivitajiet ta' intrapriżi 

multinazzjonali u tippermetti lill-pubbliku 

jivvaluta l-impatt tagħhom fuq l-

ekonomija. Għalhekk, huwa neċessarju li 

jiġu previsti mekkaniżmi li jipprevjenu lill-

kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-

diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa 

nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni 

tat-taxxa tagħhom. Il-gruppi bi 

stabbilimenti fi ħdan l-Unjoni jenħtieġ li 

jappoġġaw il-prinċipji tal-Unjoni ta' 
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korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji 

jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa 

faċilment operabbli biex ikunu jistgħu 

jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom 

u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. 

F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll 

il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal. 

governanza tajba. Huwa daqstant ieħor 

importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir 

u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern 

permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ 

transfruntier u tal-investiment korporattiv. 

Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-

riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll 

tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni 

permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-

interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa 

korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji 

jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa 

faċilment operabbli biex ikunu jistgħu 

jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom 

u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. 

F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll 

il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 

ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill 

dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-

Taxxa Korporattiva (BKKTK)1 , sistema 

tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni 

bħala suq uniku għall-fini ta' 

komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa 

korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-

attività transfruntiera għall-kumpaniji 

residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li 

din issir post aktar kompetittiv għall-

investiment fuq livell internazzjonali. Il-

proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata 

fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-

attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-

Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu 

jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK 

tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-

funzjonament tas-suq intern permezz tal-

ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. 

F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-

ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex 

(3) Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 

ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill 

dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-

Taxxa Korporattiva (BKKTK)1 , sistema 

tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni 

bħala suq uniku għall-fini ta' 

komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa 

korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-

attività transfruntiera għall-kumpaniji 

residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li 

din issir post aktar kompetittiv għall-

investiment fuq livell internazzjonali. Il-

proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata 

fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-

attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-

Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu 

jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK 

tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-

funzjonament tas-suq intern permezz tal-

ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. 

F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-

ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex 
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tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett 

tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-

funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-

evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-

aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-

distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq 

intern.  

tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett 

tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-

funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-

evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata 

fl-Istati Membri kollha, il-BKKTK hi 

mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu 

meta jinħolqu l-profitti. Approċċ bħal dan 

iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-

distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq 

intern.  

______________ ________________ 

1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar 

Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata 

Komuni, COM (2011) 121 final/2, 

3.10.2011. 

1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar 

Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata 

Komuni, COM (2011) 121 final/2, 

3.10.2011. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Meta wieħed iqis il-ħtieġa li 

tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat 

funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan 

isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli 

għall-kummerċ u għall-investiment u, min-

naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' 

evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva 

ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ 

proposti separati. Fl-ewwel stadju, 

għandhom jiġu maqbula regoli dwar bażi 

komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma 

tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-

konsolidazzjoni fit-tieni stadju. 

(4) Meta wieħed iqis il-ħtieġa li 

tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat 

funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan 

isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli 

għall-kummerċ u għall-investiment u, min-

naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' 

evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva 

ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ 

proposti separati. Fl-ewwel stadju, 

għandhom jiġu maqbula regoli dwar bażi 

komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma 

tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-

konsolidazzjoni fit-tieni stadju. 

Madankollu, l-implimentazzjoni tal-

BKKTK mingħajr konsolidazzjoni ma 

tindirizzax il-problema tat-trasferiment 

tal-profitti. Għalhekk, huwa essenzjali li 

tiġi applikata l-konsolidazzjoni fl-Istati 

Membri kollha mill-1 ta' Jannar 2021. 
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Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ħafna strutturi ta' ppjanar 

aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza 

li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li 

jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji 

parteċipanti għandhom minimu ta' 

riżorsi. Fuq din il-premessa, għal 

raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli 

dwar BKKTK għandhom ikunu 

obbligatorji biss għall-gruppi ta' kumpaniji 

ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, 

għandu jiġi ffissat livell limitu relatat 

mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul 

ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta 

dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. 

Barra minn hekk, sabiex iservu aħjar l-

għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-

investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar 

BKKTK għandhom ikunu disponibbli 

wkoll, bħala għażla, għal dawk il-gruppi li 

ma jilħqux il-livell limitu relatat mad-daqs. 

(5) Sabiex jiġu miġġielda b'mod 

effikaċi strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-

taxxa kif ukoll sabiex jiġu evitati żewġ 

reġimi paralleli tat-taxxa, jenħtieġ li r-

regoli dwar bażi komuni jkunu 

obbligatorji għall-kumpaniji kollha 

minbarra l-SMEs. Il-livelli limitu għal 

mikroimpriżi, impriżi żgħar, medji u kbar 

huma definiti fir-Raba' Direttiva tal-

Kunsill 78/660/KEE (ir-4 Direttiva dwar 

il-Liġi tal-Kumpaniji)1a. Peress li l-SMEs 

ma għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi 

strutturi ta' kumpaniji tal-isem sabiex 

ikunu jistgħu jittrasferixxu l-profitti 

b'mod artifiċjali, huma qed jiġu sfurzati 

f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv fil-

konfront ta' kumpaniji multinazzjonali. 

Sabiex jiġi żgurat suq uniku b'saħħtu, 

huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema 

ta' bażi komuni korporattiva tat-taxxa 

ġusta, effiċjenti, trasparenti u li 

tiffavorixxi t-tkabbir, ibbażata fuq il-

prinċipju li l-profitti għandhom jiġu 

ntaxxati fil-pajjiż li jiġu ġġenerati fih. 

Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-

koerenza bejn iż-żewġ passi tal-inizjattiva 

ta' BKKTK, ir-regoli dwar bażi komuni 

għandhom ikunu obbligatorji għall-

kumpaniji li jitqiesu bħala grupp jekk 

timmaterjalizza l-inizjattiva sħiħa. Sabiex 

iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-

kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-

regoli dwar BKKTK għandhom ikunu 

disponibbli wkoll, bħala għażla, għal dawk 

il-gruppi li ma jilħqux il-livell limitu relatat 

mad-daqs. 

 ________________ 

 1a Ir-Raba' Direttiva tal-

Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 

ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat 
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dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' 

kumpaniji (ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11). 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Filwaqt li titqies il-bidla diġitali fl-

ambjent tan-negozju, huwa meħtieġ li jiġi 

definit il-kunċett ta' stabbilimenti 

kummerċjali diġitali. Il-kumpaniji li 

jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr 

ma jkollhom ebda stabbiliment fiżiku 

f'dak l-Istat Membru jridu jiġu ttrattati bl-

istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment 

fiżiku. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-BKKTK 

tapplika wkoll għall-korporazzjonijiet 

diġitali. 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-formula għat-tqassim tal-bażi 

għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi 

tliet fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-

xogħol, l-assi u l-bejgħ, skont id-

destinazzjoni. Dawk il-fatturi mogħtija l-

istess piż għandhom jirriflettu approċċ 

bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti 

taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u 

għandhom jiżguraw li l-profitti jiġu 

intaxxati fejn ikunu effettivament 

iggwadanjati. Għalhekk, il-fatturi tax-

xogħol u l-assi għandhom jiġu allokati lill-

Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn 

jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq 

lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, 

filwaqt li l-fattur tal-bejgħ għandu jiġi 

allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni 

tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu 

(10) Il-formula għat-tqassim tal-bażi 

għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi 

tliet fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-

xogħol, l-assi u l-bejgħ, skont id-

destinazzjoni. Dawk il-fatturi mogħtija l-

istess piż għandhom jirriflettu approċċ 

bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti 

taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u 

għandhom jiżguraw li l-profitti jiġu 

intaxxati fejn ikunu effettivament 

iggwadanjati, inkluż fir-rigward tal-

attivitajiet fis-settur tal-ekonomija diġitali 

li mhux bilfors jeħtieġu l-istabbiliment 

fiss fi Stat Membru biex tiġi eżerċitata 

attività. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-

assi għandhom jiġu allokati lill-Istat 

Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn 

jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq 
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d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-

Unjoni u, b'hekk, tkun permessa 

distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa 

konsolidata, il-fattur tax-xogħol għandu 

jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' 

impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-

nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi 

għandu jinkludi l-assi tanġibbli fissi kollha, 

iżda mhux l-assi intanġibbli u finanzjarji, 

minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-

riskju li jirriżulta li r-regoli ta' din id-

Direttiva jistgħu jiġu ċirkumvenzjonati. 

Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-

eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta 

b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, 

klawżola ta' salvagwardja għandha 

tipprevedi metodu alternattiv għall-

allokazzjoni tal-introjtu. 

lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, 

filwaqt li l-fattur tal-bejgħ għandu jiġi 

allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni 

tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu 

d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-

Unjoni u, b'hekk, tkun permessa 

distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa 

konsolidata, il-fattur tax-xogħol għandu 

jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' 

impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-

nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi 

għandu jinkludi l-assi tanġibbli fissi kollha, 

iżda mhux l-assi intanġibbli u finanzjarji, 

minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-

riskju li jirriżulta li r-regoli ta' din id-

Direttiva jistgħu jiġu ċirkumvenzjonati. 

Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-

eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta 

b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, 

klawżola ta' salvagwardja għandha 

tipprevedi metodu alternattiv għall-

allokazzjoni tal-introjtu. Madankollu, it-

tliet fatturi mogħtija l-istess piż huma 

aktar reżiljenti għal prattiki ta' ppjanar 

aggressiv tat-taxxa mill-metodi mifruxa 

tal-ipprezzar tat-trasferiment għall-

allokazzjoni tal-profitt li qed jintużaw 

attwalment. B'riżultat ta' dan, lakuni bejn 

is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod 

partikolari l-ipprezzar tat-trasferiment, li 

jirrappreżenta madwar 70 % tat-

trasferimenti tal-profitti kollha fl-Unjoni, 

jistgħu jiġu eliminati u jittieħed pass kbir 

lejn sistema tat-taxxa ġusta, effikaċi u 

trasparenti. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Biex tintemm din il-ġirja lejn l-

aktar livell baxx fuq ir-rati tat-taxxa 

korporattiva fil-livell tal-UE, hu meħtieġ 

li tiġi introdotta rata minima tat-taxxa 



 

AD\1135637MT.docx 11/17 PE602.928v02-00 

 MT 

korporattiva ta' 25 % fl-UE. Bħala medja, 

ir-rati tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni 

naqsu minn 35% fid-disgħinijiet għal 

22,5% fil-preżent. Bl-adozzjoni tal-

BKKTK, l-Istati Membri mhux se jkunu 

jistgħu jibqgħu jikkompetu permezz ta' 

tnaqqis ulterjuri fir-rati tat-taxxa 

korporattiva tagħhom. 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kumpanija li tapplika r-regoli tad-

Direttiva ma tibqax soġġetta għal-liġi 

nazzjonali dwar it-taxxa korporattiva fir-

rigward tal-kwistjonijiet kollha rregolati 

minn din id-Direttiva, sakemm ma jkunx 

dikjarat mod ieħor. 

2. Kumpanija li tapplika r-regoli ta' 

din id-Direttiva għandha tibqa' soġġetta 

għal-liġi nazzjonali dwar it-taxxa 

korporattiva. F'każ ta' kunflitt bejn din id-

Direttiva u l-liġi nazzjonali dwar it-taxxa 

korporattiva, din tal-aħħar għandha tieħu 

preċedenza, dment li ma jkunx dikjarat 

mod ieħor. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Ir-regoli ta' din id-Direttiva 

għandhom japplikaw għal kumpanija li hija 

stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, 

inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha 

fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija 

tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin: 

(1) Ir-regoli ta' din id-Direttiva 

għandhom japplikaw għal kumpanija li hija 

stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, 

inklużi l-istabbilimenti permanenti u n-

negozji diġitali tagħha fi Stati Membri 

oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-

kundizzjonijiet kollha li ġejjin: 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tkun tagħmel parti minn grupp 

ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità 

finanzjarja bi dħul totali tal-grupp 

ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 

000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-

sena finanzjarja rilevanti; 

(c) tkun tagħmel parti minn grupp 

ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità 

finanzjarja bi dħul totali tal-grupp 

ikkonsolidat ta' aktar minn 

EUR 40 000 000 matul is-sena finanzjarja 

ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;  

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal 

kumpanija li tkun stabbilita skont il-liġijiet 

ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti 

permanenti tagħha li jinsabu fi Stat 

Membru wieħed jew aktar fejn il-

kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet 

stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1. 

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal 

kumpanija li tkun stabbilita skont il-liġijiet 

ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti 

permanenti tagħha li jinsabu fi Stat 

Membru wieħed jew aktar, u fir-rigward 

tal-fatturat stabbilit b'mod fiss fi Stat 

Membru wieħed jew aktar, fejn il-

kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet 

stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Din id-Direttiva għandha tapplika 

wkoll għal kumpaniji li jkunu ġew 

stabbiliti skont il-liġijiet ta' pajjiż terz fir-

rigward tal-istabbilimenti kummerċjali 

diġitali li jkunu speċifikament diretti lejn 

konsumaturi jew negozju fi Stat Membru 

jew li prinċipalment jirċievu d-dħul 

tagħhom minn attività fi Stat Membru, 

meta l-kumpanija tissodisfa l-

kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) 

tal-paragrafu 1. Biex jiġi ddeterminat jekk 

stabbiliment kummerċjali diġitali jkunx 
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speċifikament dirett lejn konsumaturi jew 

negozji fi Stat Membru, għandhom 

jitqiesu l-postijiet tar-residenza fiżiċi tal-

konsumaturi jew tal-utenti u l-fornituri 

tal-prodotti u s-servizzi pprovduti, 

f'konformità mal-punt ta' azzjoni 1 BEPS 

tal-OECD. Jekk dawk ma jkunux jistgħu 

jiġu determinati, għandu jiġi kkunsidrat 

jekk l-istabbiliment kummerċjali diġitali 

jkunx qed imexxi n-negozju tiegħu taħt 

id-dominju tal-ogħla livell tal-Istat 

Membru jew tal-Unjoni jew, fir-rigward 

ta' negozji bbażati fuq l-applikazzjoni 

mobbli, l-istabbiliment kummerċjali 

diġitali jkunx qed iqassam l-applikazzjoni 

tiegħu permezz ta' parti ta' ċentru ta' 

distribuzzjoni ta' applikazzjoni mobbli 

speċifika għal Stat Membru jew jekk in-

negozju jitwettaqx taħt dominju li, 

pereżempju bħala riżultat tal-użu tal-

ismijiet tal-Istati Membri, tar-reġjuni jew 

il-bliet, jindika b'mod ċar li dan huwa 

dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat 

Membru jew jekk in-negozju huwiex 

soġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet 

ġenerali applikabbli speċifikament għall-

Unjoni Ewropea jew għal Stat Membru 

jew jekk il-preżenza web tal-istabbiliment 

kummerċjali diġitali tipprovdix spazju 

għar-riklami mmirat speċifikament lejn il-

konsumaturi u n-negozji fi Stat Membru. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28a) "stabbiliment kummerċjali 

diġitali" tfisser, fid-dawl tas-sejbiet mill-

punt ta' azzjoni 1 BEPS tal-OECD, 

stabbiliment speċifikament dirett lejn il-

konsumaturi jew in-negozji fi Stat 

Membru, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-

postijiet fiżiċi tal-konsumaturi jew tal-

utenti u tal-fornituri tal-prodotti u s-

servizzi pprovduti. Jekk dawn ma jkunux 



 

PE602.928v02-00 14/17 AD\1135637MT.docx 

MT 

jistgħu jiġu determinati, għandu jiġi 

kkunsidrat jekk stabbiliment ikunx qed 

imexxi n-negozju tiegħu taħt id-dominju 

tal-ogħla livell tal-Istat Membru jew tal-

Unjoni jew, fir-rigward ta' negozji bbażati 

fuq l-applikazzjoni mobbli, ikunx qed 

iqassam l-applikazzjoni tiegħu permezz 

taċ-ċentru ta' distribuzzjoni ta' parti 

speċifika ta' applikazzjoni mobbli ta' Stat 

Membru jew jekk in-negozju jitwettaqx 

taħt dominju li, bl-użu tal-ismijiet tal-

Istati Membri, tar-reġjuni jew l-ibliet, 

jindika li dan huwa dirett lejn 

konsumaturi jew negozji fi Stat Membru 

jew li negozju huwa soġġett għat-termini 

u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli 

speċifikament għall-Unjoni Ewropea jew 

għal Stat Membru jew li l-preżenza tar-

riklamar tal-kumpanija toffri spazji għar-

riklami indirizzati speċifikament għall-

konsumaturi u n-negozji fi Stat Membru. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 28b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (28b) "rata tat-taxxa korporattiva 

effettiva" tfisser taxxa korporattiva 

mħallsa b'relazzjoni mal-qligħ u l-profitti 

kif stipulat fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji 

ta' kumpanija. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) l-istabbilimenti kummerċjali 

diġitali kollha tagħha. 
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Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 73 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp 

ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-

kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż 

skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 

2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-

relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-

entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' 

taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti li 

jinsabu f'pajjiż terz. 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp 

ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-

kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż 

skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 

2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-

relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-

entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' 

taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti jew 

l-istabbilimenti kummerċjali diġitali li 

jinsabu f'pajjiż terz. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 79 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 

d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 

tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 

tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' 

din id-Direttiva. B'mod partikolari, ir-

rapport għandu jinkludi analiżi tal-impatt 

tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII 

ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-

bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri. 

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 

d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 

tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 

tirrapporta lill-Kunsill u lill-Parlament 

Ewropew dwar it-tħaddim ta' din id-

Direttiva. B'mod partikolari, ir-rapport 

għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-

mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' 

din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet 

għat-taxxa bejn l-Istati Membri. 
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