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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 u 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). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-
sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tat-trattament tas-servizzi 
finanzjarji u ta’ l-assigurazzjoni 
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0747),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE, skond liema l-Kunsill ikkonsulta l-
Parlament (C6-0473/2007),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6-
000/2008),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha kif xieraq, skond l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat tal-KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk hux fi ħsiebu jitbiegħed mit-test 
approvat mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill biex jikkonsulta mal-Parlament għal darba oħra jekk ikun fi ħsiebu 
jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

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

Emenda 1

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-industrija tas-servizzi finanzjarji 
taghti kontribut importanti ghat-tkabbir, il-
kompetittività u l-holqien ta’ l-impjiegi, 
imma tista’ taqdi r-rwol taghha biss 
f’kundizzjonijiet newtrali tal-
kompetizzjoni fis-suq intern. Huwa 

(1) L-industrija tas-servizzi finanzjarji 
tagħti kontribut importanti għat-tkabbir, il-
kompetittività u l-ħolqien ta’ l-impjiegi, 
imma tista’ taqdi l-irwol tagħha biss 
f’kundizzjonijiet newtrali tal-
kompetizzjoni fis-suq intern. Huwa 
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mehtieg li jigi pprovdut qafas li jipprovdi 
certezza legali fir-rigward tat-trattament 
tat-taxxa tal-valur mizjud (VAT) fuq il-
prodotti finanzjarji u l-
kummercjalizzazzjoni u l-gestjoni 
taghhom.

meħtieġ li jiġi pprovdut qafas li jipprovdi 
dawn il-kundizzjonijiet newtrali fir-
rigward tat-trattament tat-taxxa tal-valur 
miżjud (VAT) fuq il-prodotti finanzjarji kif 
ukoll il-kummerċjalizzazzjoni u l-ġestjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Iċ-ċertezza legali hija ttrattata fil-Premessa 2. Il-Premessa 1 hija dwar il-prinċipju tan-
newtralità u toħloq l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd fis-suq intern.

Emenda 2

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Servizzi finanzjarji u ta’ l-
assigurazzjoni jeħtieġu forom simili ta’ 
intermedjazzjoni. Ghalhekk huwa mehtieg 
li l-intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni u l-
intermedjazzjoni fis-servizzi finanzjarji 
jigu ttrattati bl-istess mod. 

(5) Servizzi finanzjarji u ta’ l-
assigurazzjoni jeħtieġu forom simili ta’ 
intermedjazzjoni. Għalhekk huwa meħtieġ 
li l-intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni u l-
intermedjazzjoni fis-servizzi finanzjarji 
jiġu ttrattati bl-istess mod,  inkluża l-
intermedjazzjoni permezz ta' 
intermedjarju li ma jkollu ebda rabta 
kuntrattwali ma' kwalunkwe parti għat-
tranżazzjoni ta' l-assigurazzjoni jew tat-
tranżazzjoni finanzjarja fejn l-
intermedjarju jkun ikkontribwixxa biex 
dik l-intermedjazzjoni tkun finalizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (Volker Ludwig, C-453/05), u 
biex ikun evitat kull sens ta' dubju, huwa xieraq li jkun imfakkar li sotto-intermedjazzjoni hija 
wkoll koperta mill-eżenzjoni. 
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Emenda 3

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fornituri tas-servizzi finanzjarji u ta’ l-
assigurazzjoni huma dejjem aktar kapaci 
jallokaw l-input tal-VAT fuq spejjez li 
ghamlu fuq il-bejgh li ghandu jigi ntaxxat. 
Fejn is-servizzi li jfornu huma bbazati fuq 
tariffi, huma jistghu facilment 
jistabbilixxu l-ammont taxxabbli ghal 
dawn is-servizzi. Ghalhekk jixraq li tigi 
estiza l-possibbiltà ta’ l-alternattiva ghat-
tassazzjoni ghal tali operaturi.

(7) Fornituri tas-servizzi finanzjarji u ta’ l-
assigurazzjoni huma dejjem aktar kapaċi 
jallokaw l-input tal-VAT fuq spejjeż li 
għamlu fuq il-bejgħ li għandu jiġi ntaxxat. 
Li jkun permess li  dawn il-fornituri 
jkunu jistgħu jintaxxaw il-provvista tas-
servizzi ta' l-assigurazzjoni u finanzjarji 
lil persuni oħra li jistgħu jiġu ntaxxati 
huwa mezz xieraq li bih tiġi indirizzata 
din il-problema. Għalhekk jixraq li tiġi 
estiża l-possibbiltà ta’ l-għażla tat-
tassazzjoni għal tali operaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Billi l-benefiċċji potenzjali ta' l-għażla li jkunu ntaxxati tranżazzjonijiet B2B huma 
apprezzabbli, ma hemm ebda stima ċara dwar l-impatt li t-tassazzjoni għas-servizzi ta' l-
assigurazzjoni u finanzjarji forniti lill-konsumaturi (B2C) jista' jkollu fuq dawn ta' l-aħħar.  
Ma hemm ebda garanzija ħlief il-kompetizzjoni li dan l-iffrankar ma jgħaddix lill-
konsumaturi. 

Emenda 4

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Kunsill għandu jimplimenta r-
regoli li jirregolaw id-dritt ta' għażla għat-
tassazzjoni b'tali mod li tkun żgurata l-
applikazzjoni uniformi fis-suq intern. Fl-
istennija ta' l-adozzjoni ta' dawn ir-regoli 
mill-Kunsill, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu r-regoli dettaljati li 
jirregolaw l-eżerċizzju ta' l-għażla. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-
Kummissjoni bl-abbozz tal-miżuri f'dan 
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ir-rigward sitt xhur qabel l-adozzjoni 
tagħhom. Matul dan il-perjodu, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-abbozz 
tal-miżuri u għandha tressaq 
rakkomandazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Tikkunsidra l-interpretazzjoni wiesgħa tat-test fl-Artikolu 137a, huwa xieraq li tiddaħħal 
premessa li tiżgura li l-Kunsill jadotta Artikolu uniformi li jipprevjeni l-frammentazzjoni tas-
suq.

Emenda 5

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 135a – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10)“fondi ta’ investiment” tfisser imprizi 
ta’ investiment kollettiv fl-istrumenti 
finanzjarji ezentati msemmija fil-punti (a) 
sa (e) ta’ l-Artikolu 135(1) u fis-settur tan-
negozju tal-proprjetà;

(10)“fondi ta’ investiment” tfisser mezzi 
speċjali ta' investiment kostitwiti, 
maħluqa bl-għan wieħed li jinġabru l-assi 
mill-investituri u li dawn jkunu investiti 
f'grupp diversifikat ta' assi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Bid-definizzjoni tal-fondi ta' investiment b'referenza għall-istrumenti finanzjarji eżentati li l-
proposta telenka fl-Artikolu 135(1), il-proposta ġġiegħel il-maniġers tal-fondi ta' investiment 
li jivverifikaw l-istejtus tal-VAT ta' l-assi li fihom jinvestu l-assi ta' l-investituri tagħhom. Din 
id-definizzjoni hija wisq restrittiva fir-rigward tad-definizzjoni komunement rikonoxxuta fl-
industrija. L-emenda tipproponi li tuża d-definizzjoni għal fondi ta' investiment li l-
Kummissjoni nnifisha tuża fil-White Paper dwar it-tisħiħ tal-qafas tas-suq waħdieni għall-
fondi ta' l-investiment (COM(2006)686).
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Emenda 6

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 137(1) – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 137(1), jithassar il-punt (a). mħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni għall-Emendi 3 u 4. Ladarba d-dritt ta' l-ġħażla tat-tassazzjoni jeżisti 
fir-rigward tat-tranżazzjonijiet B2B, it-tranżazzjonijiet B2C għandhom ikomplu jkunu suġġetti 
għall-artikolu preżenti.

Emenda 7

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 137 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-1 ta’ Jannar 20112, l-Istati Membri 
ghandhom jippermettu persuni taxxabbli d-
dritt ta’ l-alternattiva tat-tassazzjoni fir-
rigward tas-servizzi msemmija fil-punti (a) 
sa (g) ta’ l-Artikolu 135(1).

1. Mill-1 ta’ Jannar 2012, l-Istati Membri 
għandhom jippermettu li persuni taxxabbli 
jkollhom id-dritt ta’ l-alternattiva tat-
tassazzjoni fir-rigward tas-servizzi 
msemmija fil-punti (a) sa (g) ta’ l-
Artikolu 135(1) li huma pprovduti lil 
persuni taxxabbli oħra..

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni għall-Emendi 3 u 4.
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Emenda 8

Proposta għal Direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2006/112/KE
Artikolu 137 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill għandu jadotta l-miżuri 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1 skond il-proċedura prevista fl-
Artikolu 397. Sakemm il-Kunsill ma jkunx 
adotta dawn il-miżuri, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu r-regoli dettaljati li 
jirregolaw l-eżerċizzju ta' għażla skond il-
paragrafu 1.

2. Il-Kunsill għandu jadotta l-miżuri 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1 skond il-proċedura prevista fl-
Artikolu 397. Sakemm il-Kunsill ma jkunx 
adotta dawn il-miżuri, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu r-regoli dettaljati li 
jirregolaw l-eżerċizzju ta' għażla skond il-
paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw il-Kummissjoni bl-abbozz tal-
miżuri f'dan ir-rigward sitt xhur qabel l-
adozzjoni tagħhom. Matul dan il-perjodu, 
il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
abbozz tal-miżuri u għandha tressaq 
rakkomandazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-istess ġustifikazzjoni għall-Emendi 3 u 4.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-isfond

Din il-proposta hija l-ewwel tentattiv tal-Kummissjoni biex taġġorna u tikkonforma mar-
realtajiet ekonomiċi test leġiżlattiv, li għal dawn l-aħħar tletin sena baqa' kważi kif inhu. Mill-
1977, il-biċċa l-kbira tas-servizzi finanzjarji, inklużi l-assigurazzjoni u l-immaniġġjar tal-
fondi ta' investiment, kienu eżenti mill-VAT.  Għalkemm ir-raġunijiet preċiżi għall-eżenzjoni 
qatt ma ġew spjegati b'mod ċar,1 l-aktar waħda probabbli tidher li hi l-kumplessità teknika li 
ġġib miegħu l-intaxxar tas-servizzi finanzjarji. Bħala kontroparti ta' din l-eżenzjoni, il-VAT 
fuq ix-xiri, maħluqa sabiex tipprovdi s-servizzi eżentati ma tistax tkun irkuprata u għalhekk 
issir mhux rekuperabbli, inkorporata jew "VAT moħbija".

Fil-mument ta' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni oriġinali (fl-1977) bosta mill-attitivitajiet ta' back 
office u ta' appoġġ ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji kif ukoll ta' l-assigurazzjoni kienu jiġu 
mmaniġġjati lokalment.  L-istrutturi istituzzjonali kienu bbażati fuq livell nazzjonali, bl-
iffukar prinċipali jkun fuq il-forniment tas-swieq domestiċi. Dan ix-xenarju nbidel 
drammatikament minn dak iż-żmien 'l hawn. Il-fatturi ewlenin ta' din l-evoluzzjoni huma t-
tendenza lejn il-konsolidazzjoni transkonfinali fi ħdan il-Komunità u t-tkabbir ta' l-
esternalizzazzjoni. Dawn l-iżviluppi mhux biss huma l-konsegwenza tal-globalizzazzjoni tas-
suq iżda fuq kollox tar-riżultat ta' l-implimentazzjoni b'suċċess tal-Pjan ta' Azzjoni tas-
Servizzi Finanzjarji (FSAP) li wassal għat-tneħħija tax-xkiel għall-integrazzjoni waqt li 
ħeġġeġ bil-qawwa l-konsolidazzjoni. L-evoluzzjoni ta' l-industriji sa mill-1977, flimkien mal-
bidliet fl-ambjent legali u regolatorju, żied l-espożizzjoni għal taxxa li ma tistax tkun 
irkuprata. Għas-settur finanzjarju, iż-żieda fl-ispejjeż fiskali tassorbi l-ewwel benefiċċji li 
jirriżultaw miż-żieda fl-effiċjenza tal-konsolidazzjoni u l-esternalizzazzjoni transkonfinali. 
Dan iqajjem tħassib dwar il-konsistenza ma' l-għanijiet ta' l-FSAP meta l-"VAT moħbija" 
titħalla teżisti fis-suq intern. 

Il-leġiżlazzjoni li l-Kummissjoni qiegħda tipproponi biex timmodernizza mhux biss għadda 
żmienha iżda kompliet issir dejjem anqas ċara. Din toħloq inċertezza legali. Il-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja (ECJ) ġiet bosta drabi mitluba biex tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiċċara l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni li ma għadhiex adattata għal kuntest 
ekonomiku li ma ġiex ikkontemplat waqt it-tfassil oriġinali. Il-mistoqsija hija -- biex jintuża l-
kliem tal-Kummissjoni -- jekk, minħabba traskuraġni leġiżlattiva, "il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja kinitx sfurzata taqta' sentenzi biex tiddetermina l-politika fiskali".

Apparti dan, ir-rati ta' tnaqqis deċiżi mill-Istati Membri fi ħdan id-diskrezzjoni permessa mil-
leġiżlazzjoni attwali mhumiex konformi mal-prinċipju tan-newtralità. Biex juri d-differenza 
bejn l-Istati Membri, il-Bureau Internazzjonali għad-Dokumentazzjoni Fiskali wettaq stħarriġ 
dwar il-metodi ta' tnaqqis tal-VAT fuq ix-xiri applikat mill-Istati Membri, li juri li r-rati ta' 

                                               
1 Primarjament dawn kienu jinkludu l-impossibilità li jkunu stabbiliti ammonti taxxabbli u ammonti ta' VAT li 
titnaqqas, mingħajr ma jinħolqu spejjeż amministrattivi mhux aċċettabbli u mingħajr ma tinħoloq kumplessità 
legali kif ukoll tal-kontabilità kemm għall-operaturi ekonomiċi kif ukoll għall-awtoritajiet fiskali ta' l-Istati 
Membri. 
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rkupru varjaw minn 0% għal 74%, minkejja l-fatt li d-Direttiva tal-VAT tidher li tipprevedi 
ċertu livell ta' armonizzazzjoni. Sabiex titħejja l-evalwazzjoni ta' l-impatt, l-Istati Membri 
ntalbu jipprovdu ċifri dwar il-valur ta' l-irċevuti tal-VAT reali, li jistgħu jkunu attribwiti għal 
VAT li ma tistax tkun irkuprata imħallsa minn kumpaniji finanzjarji u ta' l-assigurazzjoni kif 
ukoll fuq l-ammont tal-VAT mitluf minħabba l-eżenzjoni ta' dawn is-servizzi. Milli jidher, 
anqas minn nofs l-Istati Membri wieġbu din it-talba.

L-għanijiet

Sabiex ikun indirizzat it-tħassib imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni tipproponi riforma tal-
leġiżlazzjoni tal-VAT bil-ħsieb li jinkisbu l-għanijiet li ġejjin:

1. żieda fiċ-ċertezza legali għal dawk kollha kkonċernati, mis-settur tan-negozju għall-
amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa u b'hekk jitnaqqas il-piż amministrattv fil-
kisba tal-konformità fiskali, waqt li tinħoloq sigurtà baġitarja għall-Istati Membri;

2. tkun żgurata applikazzjoni tat-taxxa aktar konsistenti u jinħolqu l-istess kundizzjonijiet 
għal kulħadd fis-suq intern, billi jkunu eliminati d-distorsjonijiet tal-kompetittività li 
huma attribwiti għas-sistema tal-VAT attwali għas-servizzi finanzjarji;

3. l-operaturi jkunu jistgħu jimmaniġġjaw aħjar l-impatt tal-VAT mhux deduċibbli fuq l-
attivitajiet tagħhom;

4. b'mod aktar ġenerali, ikun promoss il-prinċipju ta' taxxa newtrali li huwa wieħed mill-
pedamenti tas-sistemi tal-VAT ta' l-UE. 

Il-miżuri

It-tliet miżuri ewlenin proposti biex jinkisbu dawn l-għanijiet huma dawn li ġejjin:

1. Il-modernizzazzjoni tad-definizzjoni ta' servizzi finanzjarji u ta' l-assigurazzjoni li huma 
eżenti.

2. Il-possibilità għal persuni taxxabbli li jagħżlu tassazzjoni fir-rigward tas-servizzi finanzjarji 
u ta' l-assigurazzjoni tagħhom, kif definita mill-ġdid fil-proposta tal-Kummissjoni. Għażla 
bħal din għat-taxxa diġà teżisti fid-Direttiva tal-VAT fir-rigward tas-servizzi finanzjarji biss1, 
iżda attwalment hija f'idejn l-Istati Membri u ma tantx hija użata wisq.2 Id-disponibilità 
limitata tagħha llum, skond il-Kummissjoni, twassal għal distorsjoni potenzjali.  

3. L-introduzzjoni ta' l-eżenzjoni mill-VAT ta' industrija speċifika dwar l-arranġamenti għall-
qsim ta' l-ispejjeż.
                                               
1 Id-direttiva attwali tal-VAT tipprovdi li l-Istati Membri jistgħu jippermettu li persuni 
taxxabbli jkollhom id-dritt ta' l-għażla għal tassazzjoni fir-rigward tas-servizzi finanzjarji; il-
proposta tal-Kummissjoni tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jippermettu li persuni 
taxxabbli jkollhom dan id-dritt. 
2 Sa llum il-Belġju, l-Estonja, il-Ġermanja u l-Litwanja li ppermettew dan id-dritt ta' l-għażla 
lil persuni taxxabbli.
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Il-kummenti preliminari

Il-miżuri proposti jistgħu jkunu evalwati mil-lat ta' negozju, ta' l-ammministrazzjonijiet tat-
taxxa u tal-konsumaturi.

Mil-lat tan-negozji: Kif jidher mill-analiżi tal-Kummissjoni, il-ġenerazzjoni tal-VAT mix-xiri 
li ma tistax tkun irkuprata saret fattur importanti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar 
fejn u kif operatur iforni servizzi finanzjarji jew ta' l-assigurazzjoni, f'konformità ma' l-
Istrateġija ta' Liżbona.

Mil-lat ta' l-amministrazzjonijiet tat-taxxa: Il-leġiżlatur għandu jżomm f'moħħu li kwalunkwe 
bidla li żżid il-livell ta' tnaqqis, fin-nuqqas ta' miżuri ta' kompens, tirriżulta fi tnaqqis fl-
irċevuti tal-VAT għall-Istati Membri. 

Mil-lat tal-konsumaturi: Mhuwiex ċar safejn il-benefiċċji f'termini ta' effiċjenza u tnaqqis tan-
nefqa se jgħaddu fuq il-konsumatur. Kif twissi tajjeb l-evalwazzjoni ta' l-impatt, dejjem hemm 
ir-riskju li l-irbit kummerċjali jifrex l-iffrankar ta' l-ispiża b'mod mhux indaqs fuq il-firxa tal-
klijenti kollha, li jwassal biex il-konsumaturi tan-negozju jkunu għadhom qed iġorru parti 
mill-ispiża tal-VAT mhux deduċibbli.

Wara l-evalwazzjoni preliminari ta' din il-proposta, ir-rapporteur huwa ta' l-opinjoni li:

1. L-ambitu tal-proposta jista' jintlaqa' bħala pożittiv, speċjalment ladarba joħloq aktar 
ċertezza legali. Id-definizzjonijiet il-ġodda proposti mill-Kummissjoni huma utli u 
ilhom mistennija sabiex iseħħ l-aġġornament mar-realtajiet ekonomiċi. 

2. Il-konsistenza tad-definizzjonijiet ma' l-FSAP għandha tkun żgurata. Madankollu, u 
minħabba l-bżonn għal interpretazzjoni aktar stretta ta' l-eżenzjonijiet tal-VAT, id-
definizzjonijiet il-ġodda għandhom, fejn ikun il-każ, ikunu aktar stretti minn dawk 
previsti mir-regoli tas-suq intern. 

3. Hemm il-bżonn li jkunu eżaminati bir-reqqa u bi prudenza l-effetti li l-għażla mifruxa 
li jkunu ntaxxati s-servizzi finanzjarji u l-assigurazzjonijiet se jkollha fuq il-prezzijiet 
aħħarija għall-konsumaturi, b'mod partikolari meta wieħed iżomm f'moħħu l-
esperjenza limitata fl-użu ta' l-għażla u n-nuqqas ta' ċifri ta' min joqgħod fuqhom biex 
ikun evalwat l-impatt b'mod preċiż. Il-faċilitazzjoni tal-proċeduri għan-negozji ma 
għandhiex twassal għal żieda fil-prezzijiet għall-konsumaturi. Dan it-tħassib huwa 
aktar importanti fir-rigward ta' l-inklużjoni tas-settur ta' l-assigurazzjoni fi ħdan l-
ambitu tas-sistema speċjali ta' l-eżenzjoni tal-VAT, b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi 
fejn jeżistu taxxi fuq il-ħlas ta' l-assigurazzjoni. 

 Hemm wisq dettalji essenzjali li huma mħollija għall-Istati Membri fir-rigward ta' 
l-ambitu ta' l-għażla (eż. jekk tapplikax għal ċerti servizzi bi ħlas biss, eċċ.). 
Għalhekk, ir-riżultati ġenerali se jiddependu mid-dettalji preċiżi tal-miżuri ta' l-
implimentazzjoni. Kif indikat hawn fuq, għalkemm il-proposta tindika li l-Kunsill 
għandu jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni, madankollu jikkonferma li, fin-
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nuqqas tal-miżuri tal-Kunsill, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw dawn ir-
regoli. Il-proposta għandha tinkludi salvagwardji biex tkun evitata l-
frammentazzjoni tas-suq bħala riżultat ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri dwar 
kif għandu jkun implimentat id-dritt ta' l-għażla għall-eżenzjoni.  

4. Kif turi l-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-Kummissjoni, effett sekondarju negattiv tal-
konsolidazzjoni transkonfinali huwa dak li d-dħul mit-taxxa maħluq mill-VAT fuq ix-
xiri, primarjament, se jiżdied fl-Istat Membru fejn is-servizz ikun maħluq mill-fornitur 
tas-servizz u mhux f'dak l-Istat Membru fejn il-konsumatur (tan-negozju jew privat) 
tas-servizz ikun stabbilit. Hemm xi salvagwardji li jistgħu jevitaw ukoll distribuzzjoni 
mill-ġdid mhux bilanċjata tad-dħul tat-taxxa ġġenerata?  Meta jitqies in-nuqqas ta' 
tagħrif affidabbli dwar l-impatt tal-miżuri proposti, għandu jiddaħħal obbligu fit-test 
leġiżlattiv biex issir analiżi dwar kif ikunu ħadmu l-miżuri, flimkien ma' l-obbligu li l-
Kunsill u l-Parlament ikunu mgħarrfa b'dan.
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