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Emenda 8
Jürgen Klute

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Defiċits pubbliċi persistenti u 
konsiderevoli huma marbuta mill-qrib 
mal-kriżi soċjali, ekonomika u finanzjarja 
attwali. Fl-istess ħin, il-kompetizzjoni 
fiskali fost l-Istati Membri hija fattur 
importanti li jimpedixxi l-konsolidazzjoni 
sostenibbli tal-baġits nazzjonali. 
Għalhekk, il-Kummissjoni għandha 
tressaq l-introduzzjoni f’waqtha ta’ rata 
minima għal taxxi korporattivi li għandha 
tiġi stabbilita għal 25 %. Tali rata minima 
tnaqqas il-kompetizzjoni fiskali u 
għalhekk issaħħaħ il-libertà tal-Istati 
Membri biex jintaxxaw il-
korporazzjonijiet. Għaldaqstant, il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà ma jiġix 
effettwat b’mod negattiv.

Or. en

Emenda 9
Jürgen Klute

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F'suq intern  li għandu l-karatteristiċi ta' 
suq domestiku, l-operazzjonijiet bejn 
kumpaniji fi Stati Membri differenti 
m'għandhomx ikunu soġġetti għal 
kondizzjonijiet tat-taxxa inqas favorevoli 
minn dawk applikabbli għall-istess 
operazzjonijiet li jitwettqu bejn kumpaniji 
fl-istess Stat Membru.

(2) F'suq intern li għandu l-karatteristiċi ta' 
suq domestiku, l-operazzjonijiet bejn 
kumpaniji fi Stati Membri differenti 
m'għandhomx ikunu soġġetti għal 
kondizzjonijiet tat-taxxa inqas favorevoli 
minn dawk applikabbli għall-istess 
operazzjonijiet li jitwettqu bejn kumpaniji 
fl-istess Stat Membru. Minkejja dan, 
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minħabba l-eżistenza ta’ 27 sistema fiskali 
korporattiva differenti, il-kumpaniji li 
joperaw f’livell transkonfinali għandhom
ħafna possibilitajiet biex jevitaw jew 
jevadu t-taxxi. Din il-qagħda attwali qed 
timponi piż sostanzjali fuq il-baġits statali.

Or. en

Emenda 10
Jürgen Klute

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tneħħija ta' tassazzjoni fuq il-
pagamenti ta' imgħax u ta' royalties fl-Istat 
Membru fejn iqumu, sew jekk miġburin 
permezz ta' tnaqqis minn ras il-għajn sew 
jekk permezz ta' stima, hija l-mezz l-aktar 
approprjat sabiex ikunu eliminati l-
formalitajiet u l-problemi imsemmija qabel 
u sabiex ikun assigurat it-trattament tat-
taxxa ndaqs bejn operazzjonijiet nazzjonali 
u dawk bejn il-fruntieri; huwa meħtieġ 
partikolarment li jitneħħew dawn it-taxxi 
fuq dawn il-pagamenti li jsiru bejn 
kumpaniji assoċjati fi Stati Membri 
differenti kif ukoll bejn stabbilimenti 
permanenti ta' dawn il-kumpaniji.

(4) Is-sostituzzjoni tal-forom kollha ta' 
tassazzjoni fuq il-pagamenti ta' imgħax u 
ta' royalties fl-Istat Membru fejn iqumu, 
sew jekk miġburin permezz ta' tnaqqis 
minn ras il-għajn sew jekk permezz ta' 
stima, permezz ta’ tassazzjoni armonizzata 
fil-livell Ewropew hija l-mezz l-aktar 
approprjat sabiex ikunu eliminati l-
formalitajiet u l-problemi imsemmija qabel 
u sabiex ikun assigurat it-trattament tat-
taxxa ndaqs bejn operazzjonijiet nazzjonali 
u dawk bejn il-fruntieri; huwa meħtieġ 
partikolarment li dawn it-taxxi fuq dawn il-
pagamenti li jsiru bejn kumpaniji assoċjati 
fi Stati Membri differenti kif ukoll bejn 
stabbilimenti permanenti ta' dawn il-
kumpaniji jiġu sostitwiti b’sistema fiskali 
armonizzata.

Or. fr

Emenda 11
Jürgen Klute

Proposta għal direttiva
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Barra minn dan, huwa meħtieġ li l-
Istati Membri ma jinżammewx milli 
jieħdu miżuri xierqa biex jiġġieldu l-frodi 
jew l-abbuż.

(12) Barra minn dan, huwa meħtieġ li 
jittieħdu miżuri xierqa kontra l-frodi, l-
abbuż, l-evitar fiskali u l-evażjoni fiskali 
kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 12
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Barra minn dan, huwa meħtieġ li l-
Istati Membri ma jinżammewx milli jieħdu 
miżuri xierqa biex jiġġieldu l-frodi jew l-
abbuż.

(12) Barra minn dan, huwa meħtieġ li l-
Istati Membri ma jinżammewx milli jieħdu 
miżuri xierqa biex jiġġieldu l-frodi fiskali, 
l-evażjoni fiskali jew l-abbuż.

Or. en

Emenda 13
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex tiġi żgurata 
implementazzjoni bla xkiel u kosteffiċjenti 
tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kumpaniji għandhom iħejju l-kontijiet 
annwali tagħhom flimkien mad-data 
fiskali relevanti kollha f’Extensible 
Business Reporting Language (XBRL).

Or. de
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Emenda 14
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Pagamenti ta' imgħax u royalties li 
jqumu fi Stat Membru għandhom ikunu 
eżenti minn kull taxxa imposta fuq dawk il-
pagamenti f'dak l-Istat Membru , sew jekk 
permezz ta' tnaqqis minn ras il-għajn sew 
jekk permezz ta' stima, iżda s-sid 
benefiċjarju tal-imgħax jew royalties irid 
ikun kumpanija ta' Stat Membru ieħor jew 
stabbiliment permanenti fi Stat Membru 
ieħor ta' kumpanija ta' Stat Membru u 
huwa effettivament soġġett għat-taxxa fuq 
dak l-introjtu li ġej minn dawk il-
pagamenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor .

1. Pagamenti ta' imgħax u royalties li 
jqumu fi Stat Membru għandhom ikunu 
eżenti minn kull taxxa imposta fuq dawk il-
pagamenti f'dak l-Istat Membru , sew jekk 
permezz ta' tnaqqis minn ras il-għajn sew 
jekk permezz ta' stima, iżda s-sid 
benefiċjarju tal-imgħax jew royalties irid 
ikun kumpanija ta' Stat Membru ieħor jew 
stabbiliment permanenti fi Stat Membru 
ieħor ta' kumpanija ta' Stat Membru u 
huwa effettivament soġġett għat-taxxa fuq 
dak l-introjtu li ġej minn dawk il-
pagamenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor, 
mingħajr ma jkun hemm il-possibilità ta' 
eżenzjoni jew ta' sostituzzjoni permezz tal-
ħlas ta' taxxa oħra b’rata ta’ mhux inqas 
minn 70% tar-rata fiskali korporattiva 
statutorja medja applikabbli fl-Istati 
Membri. Il-pagamenti ta' imgħax u 
royalties m’għandux ikun eżentat fl-Istati 
Membri fejn jirriżulta jekk il-pagament 
ma jkunx taxxabbli skont il-liġi fiskali 
nazzjonali li għaliha jkun suġġett is-sid 
benefiċjarju minħabba kwalifikazzjoni 
differenti tal-pagament (strumenti ibridi) 
jew kwalifikazzjoni differenti ta' min 
jagħmel u min jirċievi l-ħlas (entitajiet 
ibridi).

Or. en

Emenda 15
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Pagamenti ta' imgħax u royalties li 
jqumu fi Stat Membru għandhom ikunu 
eżenti minn kull taxxa imposta fuq dawk il-
pagamenti f'dak l-Istat Membru , sew jekk 
permezz ta' tnaqqis minn ras il-għajn sew 
jekk permezz ta' stima, iżda s-sid 
benefiċjarju tal-imgħax jew royalties irid 
ikun kumpanija ta' Stat Membru ieħor jew 
stabbiliment permanenti fi Stat Membru 
ieħor ta' kumpanija ta' Stat Membru u 
huwa effettivament soġġett għat-taxxa fuq 
dak l-introjtu li ġej minn dawk il-
pagamenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor .

1. Pagamenti ta' imgħax u royalties li 
jqumu fi Stat Membru għandhom ikunu 
eżenti minn kull taxxa imposta fuq dawk il-
pagamenti f'dak l-Istat Membru , sew jekk 
permezz ta' tnaqqis minn ras il-għajn sew 
jekk permezz ta' stima, iżda s-sid 
benefiċjarju tal-imgħax jew royalties irid 
ikun kumpanija ta' Stat Membru ieħor jew 
stabbiliment permanenti fi Stat Membru 
ieħor ta' kumpanija ta' Stat Membru u 
huwa effettivament soġġett għat-taxxa fuq 
dak l-introjtu li ġej minn dawk il-
pagamenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor, 
mingħajr ma jkun hemm il-possibilità ta' 
eżenzjoni jew ta' sostituzzjoni permezz tal-
ħlas ta' taxxa oħra b’rata ta’ mhux inqas 
minn 70% tar-rata fiskali korporattiva 
statutorja medja applikabbli fl-Istati 
Membri. Il-ħlas ta' imgħax u royalties 
m’għandux ikun eżentat fl-Istati Membri 
fejn jirriżulta jekk il-pagament ma jkunx 
taxxabbli skont il-liġi fiskali nazzjonali li 
għaliha jkun suġġett is-sid benefiċjarju 
minħabba kwalifikazzjoni differenti tal-
pagament (strumenti ibridi) jew 
kwalifikazzjoni differenti ta' min jagħmel 
u min jirċievi l-ħlas (entitajiet ibridi).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati n-nontassazzjoni doppja minħabba nuqqas ta' tlaqqigħ tas-sistemi fiskali fl-
Istati Membri u s-sottotassazzjoni tad-dħul tal-imgħax tal-kumpaniji, hemm bżonn tat-
tassazzjoni minima u l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jinnegaw il-benefiċċji ta’ din id-
direttiva jekk l-entitajiet jew l-istrumenti ibridi jintużaw mill-kontribwenti biex jevitaw it-
tassazzjoni. Il-Parlament Ewropew talab tali miżuri fir-riżoluzzjonijiet reċenti tiegħu dwar it-
tassazzjoni tal-Kumpaniji: is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal- kumpanniji 
prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti (riformulazzjoni)u fis-sejħa għal modi 
konkreti biex jiġu miġġielda l-frodi fiskali u l-evażjoni fiskali.

Emenda 16
Liem Hoang Ngoc
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk ikun kontribwent fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 4.1 tad-Direttiva tal-
Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata 
tat-Taxxa Korporattiva.

Or. en

Emenda 17
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-ewwel kumpanija għandha holding 
minimu ta' 10 % fil-kapital tat-tieni 
kumpanija, jew

(i) l-ewwel kumpanija għandha holding 
minimu ta' 25 % fil-kapital tat-tieni 
kumpanija, jew

Or. en

Emenda 18
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) it-tieni kumpanija għandha holding 
minimu ta' 10 % fil-kapital tal-ewwel 
kumpanija, jew

(ii) it-tieni kumpanija għandha holding 
minimu ta' 25 % fil-kapital tal-ewwel
kumpanija, jew

Or. en
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Emenda 19
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) kumpanija terza għandha holding 
minimu ta' 10 % kemm fil-kapital tal-
ewwel kumpanija kif ukoll fil-kapital tat-
tieni kumpanija.

(iii) kumpanija terza għandha holding 
minimu ta' 25 % kemm fil-kapital tal-
ewwel kumpanija kif ukoll fil-kapital tat-
tieni kumpanija.

Or. en

Emenda 20
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Frodi u abbuż Frodi fiskali, evażjoni fiskali u abbuż

Or. en

Emenda 21
Ivo Strejček

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu, fil-każ ta' 
operazzjonijiet li l-għan prinċipali jew 
wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħhom 
huwa l-evażjoni tat-taxxa, l-għan li tiġi 
evitata t-taxxa jew l-abbuż, jirtiraw il-
benefiċċji ta' din id-Direttiva jew jiċħdu l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri jistgħu, fil-każ ta' 
operazzjonijiet li l-għan prinċipali jew 
wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħhom 
huwa l-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa
jew l-abbuż fiskali, inklużi xi każijiet ta’ 
evitar fiskali, jirtiraw il-benefiċċji ta' din 
id-Direttiva jew jiċħdu l-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 22
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex iħarsu l-
Artikolu 1(1) u (3), l-Artikolu 2(c) u (d) u 
l-Anness I, Parti A  sa mhux aktar tard 
mill-1 ta' Jannar  2012 . Huma għandhom 
mill-ewwel jikkomunikaw  lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva  .

L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ 
il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex iħarsu l-
Artikolu 1(1) u (3), l-Artikolu 2(c) u (d) u 
l-Anness I, Parti A sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2013 . Huma għandhom 
mill-ewwel jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 23
Wolf Klinz

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kumpaniji għandhom iħejju l-
kontijiet annwali tagħhom flimkien mad-
data fiskali relevanti kollha f’Extensible 
Business Reporting Language (XBRL).

Or. de

Emenda 24
Wolf Klinz
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru, 31 ta' Diċembru 
2016, il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Kunsill dwar l-impatt ekonomiku ta' 
din id-Direttiva.

Sal-31 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt 
ekonomiku ta' din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 25
Liem Hoang Ngoc

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva m'għandhiex tolqot l-
applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet 
domestiċi jew ibbażati fuq ftehim li jmorru 
lil hinn mid-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva u li għandhom l-għan li jeliminaw 
jew inaqqsu t-tassazzjoni doppja ta' imgħax 
u ta' royalties.

Din id-Direttiva m'għandhiex tolqot l-
applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet 
domestiċi jew ibbażati fuq ftehim li jmorru 
lil hinn mid-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva u li għandhom l-għan li jeliminaw 
jew inaqqsu t-tassazzjoni doppja u 
nontassazzjoni doppja ta' imgħax u ta' 
royalties.

Or. en


