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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa taqa' l-aktar taħt il-kompetenza ta' l-Istati Membri; 
billi, madankollu, il-moviment ħieles ta' oġġetti u servizzi fi ħdan is-suq tal-Komunitá 
jagħmilha diffiċli għall-Istati Membri biex jiġġieldu b'mod individwali kontra din l-
evażjoni,

B. billi l-Artikoli 10 u 280 tat-Trattat KE jitlob lill-Istati Membri sabiex jieħdu miżuri xierqa 
ħalli jissodisfaw l-obbligi li jitlob it-Trattat u sabiex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom 
ħalli jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-Komunitá,

C. billi l-evażjoni tat-taxxa hi problema ta' natura globali li qed tikber, u hu stmat li tlaħħaq 
minn 2 sa 2.5% tal-GDP, li jammonta għal EUR 200 sa 250 biljun, f'livell ta' l-UE1, 

1. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa ma tistax tkun ġestita b'mod individwali; 
jenfasizza li hemm ħtieġa evidenti għal metodu koordinat mill-Komunitá li jsaħħaħ il-
koperazzjoni bejn l-Istati Membri kif ukoll il-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi;

2. Jirrimarka li l-frodi karusell (frodi minn negozjanti li ma jinstabux) ħafna drabi ssir fuq 
bażi transkonfinali bejn diversi Stati Membri minn importazzjoni u esportazzjoni mill-
ġdid ta' oġġetti;

3. Jinnota li l-Kummissjoni qed tesplora modi li permezz tagħhom tnaqqas l-evażjoni fiskali 
billi timmodifika s-sistema tal-VAT attwali, waqt li tipproponi l-użu ta' 'reverse charge 
system';

4. Jieħu pożizzjoni kritika dwar ir-'reverse charge mechanism' u dwar il-proġetti pilota 
maħsuba f'dan ir-rigward; iqis li 'reverse charge mechanism' mhux obbligatorju jwassal 
għal sistemi paralleli ta' VAT doppja li eventwalment joħolqu ambjent fiskali aktar 
kumpless, iwasslu għal inċertezza legali u jħallu impatt negattiv fuq l-ambjent tal-
kummerċ, speċjalment fuq impriżi żgħar u ta' daqs medju;

5. Isejjaħ biex il ġlieda kontra l-evażjoni fiskali tkompli u tkun intensifikata billi jiġu msaħħa 
n-netwerks ta' kooperazzjoni li jeżistu attwalment bejn l-Istati Membri u billi jiġu 
żviluppati miżuri innovattivi paralleli f'livell ta' l-UE, imma mingħajr ma jkunu imposti 
piżijiet burokratiċi żejda fuq l-awtoritajiet konċernati u fuq min iħallas it-taxxi; f'dan ir-
rigward, jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti reċenti tal-Kummissjoni li jemendaw id-Direttiva 
tal-VAT u r-Regolament dwar il-Koperazzjoni Amministrattiva tal-VAT 
(COM(2008)0147);

6. Jitlob biex tinħoloq forza tax-xogħol li tiffoka fuq l-evalwazzjoni ta' modi possibbli ħalli 
tkun koordinata il-ġlieda transkonfinali kontra l-evażjoni fiskali sa tmien il-perjodu 

                                               
1 Komunikazzjoni għall-istampa mill-Kummissjoni: 

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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leġiżlattiv attwali.
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