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Emenda 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni riċenti tal-proċedura 
attwalment fis-seħħ, li biha l-Kummissjoni 
hija inkarigata biex tiddeċiedi jekk jeżistix 
riskju ta' tagħwiġ għall-kompetizzjoni 
minħabba l-applikazzjoni ta' livell 
imnaqqas ta' VAT għall-gass naturali, 
għall-elettriku u għat-tisħin urban, uriet li 
dan il-mekkaniżmu għadda żmienu u issa 
huwa żejjed. Fil-fatt, ir-regoli għad-
determinar tal-post fejn tkun applikabbli l-
VAT jassiguraw li l-VAT titħallas fil-post 
fejn il-gass naturali, l-elettriku, is-sħana u 
l-kesħa fil-fatt jiġu kkunsmati mix-xerrej. 
Dawn ir-regoli għalhekk jevitaw kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-Istati 
Membri. Madankollu, minħabba n-natura 
sensittiva ferm ta' dan is-settur, huwa 
importanti li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri l-oħra jkunu infurmati sewwa 
dwar l-introduzzjoni effettiva ta' 
kwalunkwe taxxa mnaqqsa minn Stat 
Membru ieħor. B'konsegwenza, hija 
meħtieġa proċedura ta' konsultazzjoni minn 
qabel mal-Kumitat tal-VAT.

(6) L-esperjenza miksuba fl-
implimentazzjoni riċenti tal-proċedura 
attwalment fis-seħħ, li biha l-Kummissjoni 
hija inkarigata biex tiddeċiedi jekk jeżistix 
riskju ta' tagħwiġ għall-kompetizzjoni 
minħabba l-applikazzjoni ta' livell 
imnaqqas ta' VAT għall-gass naturali, 
għall-elettriku u għat-tisħin urban, uriet li 
dan il-mekkaniżmu għadda żmienu u issa 
huwa żejjed. Fil-fatt, ir-regoli għad-
determinar tal-post fejn tkun applikabbli l-
VAT jassiguraw li l-VAT titħallas fil-post 
fejn il-gass naturali, l-elettriku, is-sħana u 
l-kesħa fil-fatt jiġu kkunsmati mix-xerrej. 
Dawn ir-regoli għalhekk jevitaw kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-Istati 
Membri. Madankollu, minħabba n-natura 
sensittiva ferm ta' dan is-settur, huwa 
importanti li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri l-oħra jkunu infurmati sewwa 
dwar l-introduzzjoni effettiva ta' 
kwalunkwe taxxa mnaqqsa minn Stat 
Membru ieħor. Dawk ir-rati tal-VAT 
imnaqqsa jridu jitfasslu biex jilħqu 
objettivi oħra tal-Komunità, bħal ma 
huma l-objettivi ta' l-enerġija jew l-
objettivi ambjentali marbuta ma' l-impenn 
ta' l-Unjoni Ewropea skond il-Protokoll 
ta' Kyoto. B'konsegwenza, hija meħtieġa 
proċedura ta' konsultazzjoni minn qabel 
mal-Kumitat tal-VAT.
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Emenda 12
Zsolt László Becsey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'dan il-kuntest, huwa xieraq li din ir-
regola tkun applikata għall-proprjetà 
immobbli li tiġi kkonsenjata lill-persuna 
taxxabbli u għas-servizzi kbar ipprovduti 
lilha fir-rigward ta' din il-proprjetà. Fil-fatt, 
dawn is-sitwazzjonijiet jirrappreżentaw l-
aktar każijiet sinifikanti, b'kunsiderazzjoni 
għall-valur u għat-tul tal-ħajja ekonomika 
ta' din il-proprjetà, u min-naħa l-oħra għall-
fatt li l-użu mħallat ta' dan it-tip ta' oġġetti 
huwa prattika komuni.

(10) F'dan il-kuntest, din ir-regola għandha 
tiġi applikata għall-proprjetà immobbli li 
tiġi pprovduta lill-persuna taxxabbli u 
għas-servizzi importanti pprovduti lilha fir-
rigward ta' din il-proprjetà. Fil-fatt, dawn 
is-sitwazzjonijiet jirrappreżentaw l-aktar 
każijiet sinifikanti, b'kunsiderazzjoni għall-
valur u għat-tul tal-ħajja ekonomika ta' din 
il-proprjetà, u min-naħa l-oħra għall-fatt li 
l-użu mħallat ta' dan it-tip ta' oġġetti huwa 
prattika komuni. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tanalizza l-
estensjoni possibbli ta' l-iskema ta' 
aġġustament għat-tipi kollha ta' beni 
materjali b'valur għoli, filwaqt li 
tiddetermina l-limitu tal-valur ta' l-
inklużjoni possibbli tal-beni materjali u li 
ssemmi fid-dettall l-ispejjeż tal-
kapaċitajiet amministrattivi u ta' spezzjoni 
miżjuda li jirriżultaw minn estensjoni bħal 
din ta' l-iskema ta' aġġustament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' aġġustament applikabbli għall-proprjetà immobbli għandha tiġi estiża għall-
beni u l-prodotti materjali kollha sabiex tiġi stabbilita skema ta' tnaqqis tal-VAT ġusta għal 
tranżazzjonijiet filwaqt li jingħata d-dritt ta' użu mħallat ta' dawn il-beni. L-ispejjeż neċessarji 
għandhom jitqiesu bir-reqqa.

Emenda 13
Zsolt László Becsey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Id-Direttiva 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru
Artikolu 168 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tax-xiri, tal-bini, tar-renovazzjoni 
jew tat-trasformazzjoni sostanzjali ta' 
proprjetà immobbli, l-eżerċizzju inizjali 
għad-dritt tat-tnaqqis, li jirriżulta mill-
mument li fih it-taxxa ssir applikabbli, 
huwa limitat għall-proporzjon ta' l-użu 
tiegħu effettiv għall-operazzjonijiet li 
jwasslu għad-dritt tat-tnaqqis.

Fil-każ tax-xiri, tal-bini, tar-renovazzjoni 
jew ta' l-informazzjoni sostanzjali ta' 
proprjetà immobbli u beni materjali oħra 
ta' valur għoli, l-eżerċizzju inizjali għad-
dritt tat-tnaqqis, li jirriżulta mill-mument li 
fih it-taxxa ssir applikabbli, huwa limitat 
għall-proporzjon ta' l-użu tiegħu effettiv 
għall-operazzjonijiet li jwasslu għad-dritt 
tat-tnaqqis.

B'deroga mill-Artikolu 26, it-tibdil fil-
proporzjon ta' l-użu ta' proprjetà immobbli 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, jitqies 
fil-kundizzjonijiet previsti fl-Artikoli 187, 
188, 190 u 192 għar-rettifika ta' l-
eżerċizzju inizjali tad-dritt għat-tnaqqis.

B'deroga mill-Artikolu 26, it-tibdil fil-
proporzjon ta' l-użu ta' proprjetà immobbli 
u beni materjali oħra ta' valur għoli 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, jitqies 
fil-kundizzjonijiet previsti fl-Artikoli 187, 
188, 190 u 192 għar-rettifika ta' l-
eżerċizzju inizjali tad-dritt għat-tnaqqis.

It-tibdil imsemmi fit-tieni subparagrafu 
jitqies matul il-perjodu ddefinit mill-Istati 
Membri fil-kuntest ta' l-Artikolu 187(1), 
għall-proprjetà immobbli mixtrija bħala 
investiment.".

It-tibdil imsemmi fit-tieni subparagrafu 
jitqies matul il-perjodu ddefinit mill-Istati 
Membri fil-kuntest ta' l-Artikolu 187(1), 
għall-proprjetà immobbli u beni materjali 
oħra ta' valur għoli mixtrija bħala 
investiment.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' aġġustament applikabbli għall-proprjetà immobbli għandha tiġi estiża għall-
beni u l-prodotti materjali kollha sabiex tiġi stabbilita skema ta' tnaqqis tal-VAT ġusta għal 
tranżazzjonijiet filwaqt li jingħata d-dritt ta' użu mħallat ta' dawn il-beni. L-ispejjeż neċessarji 
għandhom jitqiesu bir-reqqa.
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