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f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Suġġett: Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata – BEPS 2.0

Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008-2009 u serje ta' rivelazzjonijiet dwar prattiki differenti ta' evażjoni tat-
taxxa, ippjanar aggressiv tat-taxxa u evitar tat-taxxa, il-pajjiżi tal-G20 qablu li jindirizzaw dawn il-
kwistjonijiet fil-livell tal-OECD permezz tal-proġett Erożjoni tal-Bażi u Trasferiment tal-Profitt (BEPS), li 
wassal għall-ħolqien tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-BEPS. Madankollu, ma kien hemm ebda qbil dwar kif 
għandhom jiġu indirizzati l-isfidi tat-taxxa kkawżati mid-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija, li wassal biex fl-
2015 jiġi ppubblikat ir-Rapport tal-Azzjoni 1 dwar il-BEPS.

In-negozjati internazzjonali tkomplew fl-2019 wara li l-Qafas Inklużiv tal-OECD/G20 (li ġabar aktar 
minn 130 pajjiż) u l-OECD nedew programm ta' ħidma li jindirizza l-isfidi tat-taxxa li jirriżultaw mid-
diġitalizzazzjoni.

Id-diskussjonijiet fil-livell tal-OECD/G20 huma raggruppati f'żewġ pilastri: L-Ewwel Pilastru jistabbilixxi 
allokazzjoni ġdida ta' drittijiet ta' tassazzjoni permezz ta' rabta ġdida u ta' regoli ġodda dwar l-
allokazzjoni tal-profitti u t-Tieni Pilastru jindirizza l-kwistjonijiet pendenti tal-BEPS filwaqt li jintroduċi 
miżuri li jiżguraw livell minimu ta' tassazzjoni.

Il-Parlament għandu l-mistoqsijiet li ġejjin għall-Kummissjoni:

1. Il-Kummissjoni kif beħsiebha tiżgura pożizzjoni komuni tal-UE fid-diskussjonijiet internazzjonali 
tal-OECD dwar l-isfidi tat-taxxa li jirriżultaw mid-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija, li hija essenzjali 
biex tiggarantixxi li l-interessi Ewropej jiġu moqdija bl-aħjar mod, u li l-UE titkellem b'vuċi waħda?

2. Il-Kummissjoni kif biħsiebha tiżgura li d-diskussjonijiet internazzjonali li għaddejjin dwar l-Ewwel u 
t-Tieni Pilastri jkunu koerenti u konsistenti mal-proposti tal-UE bħall-Bażi Komuni Konsolidata 
għat-Taxxa Korporattiva, it-Taxxa fuq is-Servizzi Diġitali (DST) u t-tassazzjoni ta' Preżenza 
Diġitali Sinifikanti (DSP)? Il-Kummissjoni x'impatt qiegħda tistenna li jkollhom l-Ewwel u t-Tieni 
Pilastri fuq dawn il-proposti u fuq il-ġbir tad-dħul mill-Istati Membri?

3. Il-Kummissjoni kif qiegħda tħejji biex timplimenta dan il-ftehim internazzjonali potenzjali u, f'każ li 
ma tintlaħaq ebda soluzzjoni internazzjonali, meta u kif ser taġixxi l-Kummissjoni biex tiżgura 
rispons ikkoordinat tal-UE bil-għan li jiġi ssalvagwardjat is-suq uniku kontra aktar 
frammentazzjoni?
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