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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Korrezzjonijiet bħal dawn suġġeriti huma 
soġġetti għal ftehim bejn id-dipartimenti konċernati.



PR\711559MT.doc 3/16 PE402.762v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................14



PE402.762v01-00 4/16 PR\711559MT.doc

MT



PR\711559MT.doc 5/16 PE402.762v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-VAT 2006/112/KE 
tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud
(COM(2007)677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0677),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta 
lill-Parlament (C6-0433/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-
0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, 
b'konformità ma' l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE ;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 
marbuta ma' l-importazzjoni u l-post fejn 
huma taxxabbli l-konsenji tal-gass naturali 
u ta' l-elettriku, l-iskema speċjali li 
tirriżulta mid-Direttiva tal-
Kunsill 2003/92/KE tas-7 ta' Ottubru 2003 
li temenda d-Direttiva 77/388/KEE rigward 

(2) Ir-regoli attwali jassiguraw diġà, 
għall-gass naturali u għall-elettriku, li l-
VAT jitħallas fil-post fejn fil-fatt dawn 
jiġu kkunsmati mix-xerrej. Huma jevitaw 
għalhekk kull distorsjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-Istati Membri. Fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet marbuta ma' 
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ir-regoli dwar il-post tal-provvista tal-gass 
u l-elettriku ma tapplikax għall-
importazzjonijiet u għall-konsenji tal-gass 
naturali, imwettqa permezz ta' sistemi ta' 
pajpijiet tal-gass li mhumiex parti min-
netwerk tad-distribuzzjoni, b'mod 
partikolari għas-sistemi tal-pajpijiet tal-
gass tan-netwerk tat-trasport li permezz 
tagħhom jitwettqu kważi l-operazzjonijiet 
kollha transkonfinali tal-gass. Għalhekk 
huwa xieraq li jiġu inklużi fl-ambitu ta' l-
iskema speċjali l-konsenji u l-
importazzjonijiet ta' gass naturali li jsiru 
permezz tas-sistemi kollha fissi tat-trasport 
tal-gass.

l-importazzjoni u l-post fejn huma 
taxxabbli l-konsenji tal-gass naturali u ta' l-
elettriku, l-iskema speċjali li tirriżulta mid-
Direttiva tal-Kunsill 2003/92/KE tas-7 ta' 
Ottubru 2003 li temenda d-Direttiva 
77/388/KEE rigward ir-regoli dwar il-post 
tal-provvista tal-gass u l-elettriku ma 
tapplikax għall-importazzjonijiet u għall-
konsenji tal-gass naturali, imwettqa 
permezz ta' sistemi ta' pajpijiet tal-gass li 
mhumiex parti min-netwerk tad-
distribuzzjoni, b'mod partikolari għas-
sistemi tal-pajpijiet tal-gass tan-netwerk 
tat-trasport li permezz tagħhom jitwettqu 
kważi l-operazzjonijiet kollha 
transkonfinali tal-gass. Din is-sitwazzjoni 
timplika li l-iskop ta' l-iskema speċjali 
hija attwalment limitata bla bżonn u ma 
taqbilx mar-realtà ekonomika. Għalhekk 
huwa xieraq li jiġu inklużi fl-ambitu ta' l-
iskema speċjali l-konsenji u l-
importazzjonijiet ta' gass naturali li jsiru 
permezz tas-sistemi kollha fissi tat-trasport 
tal-gass. Barra minn hekk, huwa 
neċessarju li tiġi introdotta ċ-ċarezza 
sabiex jiġu żgurati l-applikazzjoni u l-
interpretazzjoni konsistenti tad-Direttiva 
2006/112/KE fil-Komunità kollha, bi qbil 
mad-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2 
tad-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 
2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq 
intern għall-gass naturali1, li jinkludi 
definizzjonijiet komuni għat-trażmissjoni 
ta' gass mill-pajpijiet tal-gass u d-
distribuzzjoni tal-gass.
__________

1 ĠU L 176, 15.7.2003, p. 57.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din l-iskema speċjali attwalment 
m'għadhiex applikabbli għall-
importazzjonijiet u għall-konsenji tal-gass 
naturali li jsiru permezz tal-bastimenti li 
jittrasportaw il-gass naturali meta dan il-
gass huwa, f'dak li jirrigwarda l-
karatteristiċi tiegħu, identiku għal dak 
impurtat jew ikkonsenjat permezz ta' 
sistemi tal-pajpijiet u li huwa maħsub, wara 
l-gassifikazzjoni mill-ġdid tiegħu, biex jiġi 
ttrasportat fis-sistemi tal-pajpijiet tal-gass. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġu inklużi fl-
ambitu ta' l-iskema speċjali l-konsenji u l-
importazzjonijiet ta' gass naturali li jseħħu 
permezz tal-bastimenti li jittrasportaw il-
gass naturali.

(3) Din l-iskema speċjali attwalment 
m'għadhiex applikabbli għall-
importazzjonijiet u għall-konsenji tal-gass 
naturali li jsiru permezz tal-bastimenti li 
jittrasportaw il-gass naturali meta dan il-
gass huwa, f'dak li jirrigwarda l-
karatteristiċi tiegħu, identiku għal dak 
impurtat jew ikkonsenjat permezz ta' 
sistemi tal-pajpijiet u li huwa maħsub, wara 
l-gassifikazzjoni mill-ġdid tiegħu, biex jiġi 
ttrasportat fis-sistemi tal-pajpijiet tal-gass. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġu inklużi fl-
ambitu ta' l-iskema speċjali l-konsenji u l-
importazzjonijiet ta' gass naturali li jseħħu 
permezz tal-bastimenti li jittrasportaw il-
gass naturali minn pajp tal-gass għal 
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ewwel netwerks tas-sħana u tal-kesħa 
transkonfinali diġà ddaħħlu fis-servizz. Il-
problemi li jirrigwardaw il-konsenja jew l-
importazzjoni tas-sħana jew tal-kesħa, 
huma fuq l-istess binarju bħal dawk tal-
konsenja jew l-importazzjoni tal-gass 
naturali jew ta' l-elettriku. Ir-regoli attwali 
jassiguraw diġà, għall-gass naturali u 
għall-elettriku, li l-VAT titħallas fil-post 

(4) L-ewwel netwerks tas-sħana u tal-kesħa 
transkonfinali diġà ddaħħlu fis-servizz. Il-
problemi li joħorġu fir-rigward tal-
konsenja jew l-importazzjoni tas-sħana jew 
tal-kesħa, huma fuq l-istess binarju bħal 
dawk tal-konsenja jew l-importazzjoni tal-
gass naturali jew ta' l-elettriku. Huwa 
għalhekk xieraq li għas-sħana u l-kesħa jiġi 
applikat l-istess reġim bħal dak li japplika 
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fejn fil-fatt dawn jiġu kkunsmati mix-
xerrej. Huma jevitaw għalhekk kull 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-Istati 
Membri. Huwa għalhekk xieraq li għas-
sħana u l-kesħa jiġi applikat l-istess reġim 
bħal dak li japplika għall-gass naturali u 
għall-elettriku.

għall-gass naturali u għall-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex neċessarju li jiġi ddikjarat mill-ġdid il-prinċipju ta' l-iskema speċjali għax dan ġie 
ċċarat b'mod suffiċjenti fi premessa preċedenti. 

Emenda 4

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 

L-esperjenza miksuba waqt l-
implimentazzjoni reċenti tal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 102 tad-Direttiva 
2006/112/KE, li biha l-Kummissjoni hija 
inkarigata biex tiddeċiedi jekk jeżistix 
riskju ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni 
b'riżultat ta' l-applikazzjoni ta' rata 
mnaqqsa tal-VAT għall-gass naturali, l-
elettriku u t-tisħin urban uriet li din il-
proċedura għadda żmienha u hi żejda. 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, li tagħmel ir-rata 
tal-VAT newtrali. 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 
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qabel mal-Kumitat tal-VAT. meħtieġa proċedura ta' konsultazzjoni minn 
qabel mal-Kumitat tal-VAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-impriżi komuni u strutturi oħra 
maħluqa fil-kuntest ta' l-Artikolu 171 tat-
Trattat tal-KE huma inkarigati li jdaħħlu 
fis-seħħ il-politiki Komunitarji. Sabiex jiġi 
evitat l-impatt ta' tassazzjoni li tkun ta' 
vantaġġ għall-Istati Membru fejn tkun 
dovuta t-taxxa, imma li tkun ta' detriment 
għall-Istati Membri l-oħra u għall-
Komunitajiet Ewropej, huwa meħtieġ li l-
impriżi komuni maħluqa mill-
Komunitajiet, li għandhom personalità 
ġuridika u li effettivament jirċievu sussidji 
fil-baġit ġenerali tagħhom fil-kuntest tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 
1605/2002 tal-25 ta' Gunju 2002 rigward 
ir-Regolament Finanazjarju applikabbli 
ghall-bagit generali tal-Komunitajiet 
Ewropej, ikunu eżentati mill-VAT fuq ix-
xiri li jagħmlu.

(7) L-impriżi komuni u strutturi oħra 
maħluqa fil-kuntest ta' l-Artikolu 171 tat-
Trattat tal-KE huma inkarigati li jdaħħlu 
fis-seħħ il-politiki Komunitarji. Sabiex tiġi 
evitata tassazzjoni li tkun ta' benefiċċju 
għall-Istati Membru fejn tkun dovuta t-
taxxa, għad-detriment ta' l-Istati Membri l-
oħra u tal-Komunitajiet Ewropej, huwa 
meħtieġ li l-impriżi komuni maħluqa mill-
Komunitajiet, li għandhom personalità 
ġuridika u li jirċievu kontributi fil-baġit 
ġenerali tagħhom skond ir-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-
25 ta' Gunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanazjarju applikabbli għall-bagit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, ikunu 
eżentati mill-VAT fuq ix-xiri, sakemm 
dawn ma jkollhomx attività ekonomika 
skond it-tifsira ta' l-Artikolu 9(1) tad-
Direttiva 2006/112/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.
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Emenda 6

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, 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, li 
minħabba l-valur ekonomiku tagħhom, 
jistgħu jiġu assimilati ma' l-akkwist tal-
proprjetà immobbli. 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. Bil-maqlub, tiswijiet jew 
titjib minuri li, skond in-natura tagħhom, 
ikunu ta' sinifikanza ekonomika limitata 
għandhom ikunu esklużi mill-iskop ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost mill-Kummissjoni għal din id-dispożizzjoni ("akkwist, kostruzzjoni, 
rinovazzjoni jew trasformazzjoni sostanzjali tal-proprjetà immobbli") ma jeskludix b'mod ċar 
mill-qasam tagħha ta' l-applikazzjoni, tiswijiet jew titjib sempliċi li, skond il-vera natura 
tagħhom, huma ta' sinifikanza ekonomika limitata.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2006/112/KE
Titolu V  – Kapitolu 1 – Sezzjoni 4 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fit-Titolu V, Kapitolu 1, Sezzjoni 4, 
it-titolu għandu jinbidel b'dan li ġej:
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"Il-provvista ta’ oġġetti permezz ta' 
netwerks ta' trażmissjoni jew ta'
distribuzzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 38, paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' konsenji ta' gass naturali 
permezz ta' sistema ta' pajpijiet ta' 
distribuzzjoni tal-gass naturali, ta' l-
elettriku, is-sħana jew il-kesħa permezz 
tan-netwerks tas-sħana jew tal-kesħa, lil 
negozjant taxxabbli, il-post tal-konsenja 
jitqies bħala l-post fejn in-negozjant 
taxxabbli jkun stabbilixxa n-negozju tiegħu 
jew għandu stabbiliment fiss minn fejn 
jissupplixxi l-prodott, jew, fl-assenza ta' 
tali post ta' negozju jew stabbiliment fiss, 
il-post fejn hu għandu l-indirizz permanenti 
jew fejn is-soltu joqgħod.

1. Fil-każ ta' konsenji ta' gass naturali 
permezz ta' sistema ta' pajpijiet ta' 
distribuzzjoni tal-gass naturali minn pajp 
tal-gass għal ieħor, ta' l-elettriku, is-sħana 
jew il-kesħa permezz tan-netwerks tas-
sħana jew tal-kesħa, lil negozjant 
taxxabbli, il-post tal-konsenja jitqies bħala 
l-post fejn in-negozjant taxxabbli jkun 
stabbilixxa n-negozju tiegħu jew għandu 
stabbiliment fiss minn fejn jissupplixxi l-
prodott, jew, fl-assenza ta' tali post ta' 
negozju jew stabbiliment fiss, il-post fejn 
hu għandu l-indirizz permanenti jew fejn 
is-soltu joqgħod.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 39, subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' provvisti ta' gass naturali 
permezz ta' sistema ta' distribuzzjoni tal-
gass naturali, jew ta' provvisti ta' l-
elettriku, tas-sħana jew tal-kesħa, mhux 
koperti bl-Artikolu 38, il-post ta' din il-
provvista għandu jitqies bħala l-post fejn 
ix-xerrej effettivament juża u 
jikkonsmahom.

Fil-każ ta' provvisti ta' gass naturali 
permezz ta' sistema ta' distribuzzjoni tal-
gass naturali minn pajp tal-gass għal 
ieħor, jew ta' provvisti ta' l-elettriku, tas-
sħana jew tal-kesħa, mhux koperti bl-
Artikolu 38, il-post ta' din il-provvista 
għandu jitqies bħala l-post fejn ix-xerrej 
effettivament juża u jikkonsmahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' l-għan u l-iskop tal-miżura proposta.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 168 a (ġdid), subparagrafu 1 

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 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. Tiswijiet jew 
titjib minuri għandhom jiġu esklużi mill-
iskop ta' din id-dispożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost mill-Kummissjoni għal din id-dispożizzjoni ("akkwist, kostruzzjoni, 
rinovazzjoni jew trasformazzjoni sostanzjali tal-proprjetà immobbli") ma jeskludix b'mod 
ċar mill-qasam tagħha ta' l-applikazzjoni, tiswijiet jew titjib sempliċi li, skond il-vera natura 
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tagħhom, huma ta' sinifikanza ekonomika limitata.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond għall-proposta

B'din il-proposta, il-Kummissjoni bi ħsiebha tintroduċi numru ta' titjib tekniku f'ħames oqsma 
separati tad-Direttiva 2006/112 ("id-Direttiva tal-VAT"), kif ġej:

 kjarifika ta' l-iskop ta' l-iskema speċjali tal-VAT għall-provvista ta' gass naturali, 
sħana u kesħa;

 simplifikazzjoni tal-proċedura għall-introduzzjoni ta' rati mnaqqsa tal-VAT għal gass 
naturali, elettriku u tisħin distrettwali; 

 kjarifika ta' l-istatus tal-VAT ta' impriżi konġunti mwaqqfa skond l-Artikolu 171 tat-
Trattat KE;

 id-dħul fit-test tad-Direttiva tal-VAT ta' xi eċċezzjonijiet inklużi fit-Trattati ta' Sħubija 
għall-Bulgarija u r-Rumanija;

 kjarifika tar-regola dwar id-dritt għat-tnaqqis tal-VAT fil-każ ta' akkwist, kostruzzjoni, 
renovazzjoni jew trasformazzjoni sostanzjali tal-proprjetà immobbli;

L-elettriku u l-gass naturali huma ttrattati bħala merkanzija għall-finijiet ta' VAT. 
Madankollu, għal raġunijiet tekniċi, kienet partikolarment diffiċli li wieħed jiddetermina l-
post tal-provvista ta' l-elettriku u tal-gass naturali. Sabiex tiġi evitata tassazzjoni doppja jew 
tassazzjoni ta' xejn u biex jintlaħaq suq intern ġenwin, ħieles mill-fruntieri, li jirriżulta fi 
skema tal-VAT, ġie deċiż li l-post tal-provvista tal-gass permezz ta' netwerks ta' 
"distribuzzjoni" tal-gass naturali jrid ikun il-post fejn il-klijent ikun stabbilixxa n-negozju 
tiegħu. Ġie deċiż ukoll li l-provvista tal-gass naturali fil-fażi finali, jiġifieri, mingħand 
negozjanti u distributuri għall-konsumatur finali, għandha tiġi ntaxxata fil-post fejn il-
konsumatur effettivament juża u jikkonsma l-merkanzija.

Madankollu, billi tiġi limitata l-applikazzjoni tagħha għal "netwerks ta' distribuzzjoni", it-
termini tekniċi użati ħallew barra l-provvista tal-gass naturali bil-pajpijiet tal-gass mill-iskop 
ta' l-iskema speċjali tal-VAT. F'termini prattiċi, dan ifisser li attwalment  kważi t-
tranżazzjonijiet kollha ta' bejn il-fruntieri jaqgħu barra mill-iskema speċjali tal-VAT li 
twaqqfet preċiżament biex jiġu eliminati d-distorsjonijiet li jistgħu joħorġu fil-kuntest tal-
provvisti bejn il-fruntieri. Safrattant, l-Istati Membri qed japplikaw l-ispirtu tad-Direttiva tal-
VAT, imma mhux il-kliem tagħha, u jinkludu l-provvista ta' gass naturali bil-pajpijiet tal-gass 
fl-iskop ta' l-iskema speċjali tal-VAT. Din is-sitwazzjoni mhijiex sodisfaċenti u verament 
titlob għal intervent li jiċċara min-naħa tal-leġiżlatur li jġib miegħu ċertezza legali għall-
operaturi u l-awtoritajiet tat-taxxa.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tfakkar li l-iskema speċjali tal-VAT għall-provvista tal-gass 
naturali attwalment lanqas m'għadha applikabbli għall-importazzjonijiet u għall-provvisti tal-
gass naturali li jsiru permezz tal-bastimenti, anki jekk dan il-gass huwa, f'dak li jirrigwarda l-
karatteristiċi tiegħu, identiku għal dak impurtat jew ikkonsenjat permezz ta' sistemi tal-
pajpijiet u li huwa maħsub, wara l-gassifikazzjoni, biex jiġi ttrasportat fis-sistemi tal-pajpijiet 
tal-gass. Differenza fit-trattament hija għalhekk mhux ġustifikata.
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Barra minn hekk, l-ewwel netwerks tas-sħana u tal-kesħa bejn il-fruntieri huma diġà operattivi 
u l-istess kwistjonijiet li joħorġu fir-rigward tal-gass naturali (jiġifieri, prodott li għalih huwa 
diffiċli li jiġi ddeterminat il-post tal-provvista) joħorġu wkoll fir-rigward tagħhom. Bl-istess 
mod, il-Kummissjoni tipproponi li titratta l-provvista tas-sħana u tal-kesħa permezz ta' 
netwerks b'mod simili bħall-gass naturali.

Skond l-Artikolu 102 tad-Direttiva tal-VAT, meta Stat Membru jkun bi ħsiebu japplika 
għal rata mnaqqsa tal-VAT għall-provvista tal-gass naturali, ta' l-elettriku, tat-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali, dan irid ifittex li jingħata permess mill-Kummissjoni, li trid tiddetermina 
jekk hemmx riskju ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni. Sakemm, bl-iskema speċjali tal-VAT 
għall-provvista tal-gass naturali, ta' l-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, il-post tat-
tassazzjoni jkun il-post fejn dawn il-prodotti jiġu forniti lill-klijenti, m'għandux ikun hemm 
kwistjonijiet bejn il-fruntieri li jwasslu għal tħassib dwar il-kompetizzjoni.

Impriżi konġunti mwaqqfa skond l-Artikolu 171 tat-Trattat KE jirċievu ffinanzjar mill-
fondi ta' l-UE u jibbenefikaw minn eżenzjoni mill-VAT. L-Istat Membru, meta jiġi stabbilit u 
meta jsir numru sostanzjali ta' xiri jgawdi mill-VAT mhux rekuperabbli, filwaqt li l-Istati 
Membri kollha, permezz tal-kontribuzzjoni tagħhom għall-baġit ta' l-UE, jikkontribwixxu 
għall-iffinanzjar ta' dawn l-impriżi konġunti. Dan, skond il-Kummissjoni, joħloq sitwazzjoni 
mhux ibbilanċjata favur l-Istati Membri fejn hija stabbilita l-impriża konġunta. Il-
Kummissjoni tipproponi li jiċċara r-reġim u li l-impriżi konġunti mwaqqfa skond l-Artikolu 
171 tat-Trattat KE jiġu trattati bħala "korpi internazzjonali" bi qbil ma' l-Artikolu 151(1) b) 
tad-Direttiva tal-VAT.

Bħala regola ġenerali, id-Direttiva tal-VAT tgħid li persuni taxxabbli għandhom id-dritt li 
jnaqqsu l-VAT sakemm il-prodotti u s-servizzi li fuqhom tħallas il-VAT jew li jrid jitħallas 
jintużaw biex isiru tranżazzjonijiet li jwasslu għad-dritt tat-tnaqqis. L-applikazzjoni ta' din id-
dispożizzjoni għall-akkwist ta' proprjetà immobbli li jintuża b'mod simultanju għal 
raġunijiet ta' negozju u mhux ta' negozju tkun fetħet il-bieb għal sitwazzjonijiet fejn it-
trattament ekwitabbli tal-persuni taxxabbli kollha ma jkunx iżjed żgurat. Għalhekk, il-
Kummissjoni tipproponi li tiċċara r-regola billi tistipula li l-eżerċizzju inizjali tad-dritt tat-
tnaqqis ta' l-akkwist tal-proprjetà immobbli li jintuża b'mod simultanju għal raġunijiet ta' 
negozju u mhux ta' negozju għandu jkun limitat għall-proporzjon ta' l-użu effettiv tal-
proprjetà għal raġunijiet ta' negozju.

L-opinjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni bħala pass pożittiv favur kemm iċ-ċarezza kif 
ukoll iċ-ċertezza legali għall-persuni taxxabbli u għall-amministrazzjonijiet, filwaqt li tiġi 
żgurata l-applikazzjoni iżjed ibbilanċjata tal-prinċipju tat-trattament ekwitabbli. Għalhekk, ir-
rapporteur jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-proposti tal-Kummissjoni.

Madankollu, ir-rapporteur jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-leġiżlatur fuq numru ta' punti li, fl-
opinjoni tiegħu, għandhom bżonn jiġu iżjed ċarati fil-proposta attwali.

 Dwar il-kjarifika ta' l-iskop ta' l-iskema speċjali tal-VAT għall-provvista ta' gass 
naturali, sħana u kesħa
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Ir-rapporteur iqis li hemm riskju li l-proposta ma tiċċarax biżżejjed l-iskop tal-miżura. Ir-
rapporteur jiġbed l-attenzjoni tal-leġiżlatur għall-fatt li t-tibdil sempliċi fl-Artikoli 38 u 39 
tad-Direttva tal-VAT tal-frażi "il-provvista tal-gass permezz tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-
gass naturali" mal-frażi "il-provvista tal-gass mill-pajpijiet tal-gass jew b'vettura għat-
trasport tal-gass naturali" ma tneħħix għal kollox l-ambigwità tat-test. Barra minn hekk, 
għalkemm il-frażijiet fid-dispożizzjonijiet relevanti jinbidlu, it-titolu tat-Taqsima IV tal-
Kapitolu 1 tat-Titolu V, fejn huma inklużi dawn id-dispożizzjonijiet, jibqa' ma jinbidilx ("Il-
provvista ta' prodotti permezz tas-sistemi ta' distribuzzjoni"). Fl-aħħar, u sabiex ikun hemm 
tweġiba għat-tħassib espress rigward x'ikopri l-kliem propost, ir-rapporteur jipproponi li 
jispeċifika li t-trasport b'vetturi għandu jkun "minn pajp tal-gass għal ieħor". Il-Kunsill 
għandu jaħtaf l-opportunità biex jelimina kwalunkwe ambigwità mit-test finali. Huwa 
għalhekk xieraq:

 li tiġi inkluża referenza mill-istess dokument tad-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 rigward regoli komuni għas-suq intern 
dwar gass naturali u titneħħa d-Direttiva 98/30/KE, li tinkludi definizzjonijiet komuni 
tat-trażmissjonijiet ta' gass mill-pajpijiet tal-gass u tad-distribuzzjoni tal-gass;

 li jiġi emendat it-titolu tat-Taqsima IV tal-Kapitolu 1 tat-Titolu V tad-Direttiva tal-
VAT sabiex jiġi żgurat li jkopri l-provvista ta' gass naturali permezz ta' netwerks tat-
trażmissjoni u tad-distribuzzjoni;

 li jiġi speċifikat li b'"trasport b'vetturi" jinftiehem li dan isir minn pajp tal-gass għal 
ieħor.

 Dwar il-kjarifika tar-regola dwar id-dritt għat-tnaqqis tal-VAT fil-każ ta' akkwist, 
kostruzzjoni, renovazzjoni jew trasformazzjoni sostanzjali tal-proprjetà immobbli

Ir-rapporteur jemmen li l-kliem propost mill-Kummissjoni għal din id-dispożizzjoni 
("akkwist, kostruzzjoni, renovazzjoni jew trasformazzjoni sostanzjali tal-proprjetà immobbli") 
ma jeskludix b'mod ċar mill-qasam tagħha ta' l-applikazzjoni, tiswijiet jew titjib minuri li, 
skond il-vera natura tagħhom, huma ta' sinifikanza ekonomika limitata. Fl-opinjoni tar-
rapporteur, din id-dispożizzjoni m'għandhiex twassal għal rekwiżiti amministrattivi u 
burokratiċi addizzjonali li jista' jkollhom effett negattiv fuq ditti ta' daqs żgħir jew medju.
Għalhekk, ir-rapporteur jipproponi li din il-kwistjoni tiġi ċċarata fit-test emendat.
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