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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva 
Konsolidata Komuni (CCCTB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0121),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0092/2011),

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, skont il-Protokoll (Nru 2) dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, mis-Senat tal-Pajjiżi l-
Baxxi, ir-Riksdag Svediż, il-Parlament Bulgaru, il-House of Commons tar-Renju Unit, l-
Assemblea Nazzjonali Pollakka, il-Parlament Malti, il-Parlament Slovakk, il-Kamra tar-
Rappreżentanti Irlandiża u l-Kamra tar-Rappreżentanti Rumena li jiddikjaraw li l-abbozz 
tal-att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A70000/2011),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni tibdel il-proposta tagħha kif xieraq, skont l-Artikolu 293(2) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

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

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

5. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu 
negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni 

(1) Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu 
negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni 
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jiltaqgħu ma’ ostakoli serji u tfixkil tas-suq 
minħabba l-eżistenza ta’ 27 sistema fiskali 
korporattiva differenti. Dawn l-ostakoli u 
tfixkil jimpedixxu l-funzjonament korrett 
tas-suq intern. Huma joħolqu diżinċentivi 
għall-investiment fl-Unjoni u jmorru 
kontra l-prijoritajiet stabbiliti fil-
Komunikazzjoni adottata mill-
Kummissjoni fit-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Huma 
ma jaqblux ukoll mar-rekwiżiti ta’
ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva 
ħafna.

jiltaqgħu ma’ ostakoli serji u tfixkil tas-suq 
minħabba l-eżistenza ta’ 27 sistema fiskali 
korporattiva differenti. Dawn l-ostakoli u 
tfixkil jimpedixxu l-funzjonament korrett 
tas-suq intern. Huma joħolqu diżinċentivi 
għall-investiment fl-Unjoni u jmorru 
kontra l-prijoritajiet stabbiliti fil-
Komunikazzjoni adottata mill-
Kummissjoni fit-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
Ewropa 2020 – Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, għall-
Patt Euro Plus u għall-integrazzjoni 
ekonomika, baġitarja u fiskali meħtieġa 
sabiex tiġi stabbilita ekonomija soċjali tas-
suq kompetittiva ħafna.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Aġġornament

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Billi d-differenzi fir-rati ta’ tassazzjoni 
ma joħolqux l-istess ostakoli, is-sistema (il-
Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata 
Komuni (CCCTB)) mhux bilfors taffettwa 
d-diskrezzjoni tal-Istati Membri fir-rigward 
tar-rata(i) nazzjonali tagħhom ta’ 
tassazzjoni għall-kumpaniji.

(5) Billi d-differenzi fir-rati ta’ tassazzjoni 
ma joħolqux l-istess ostakoli, is-sistema (il-
Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata 
Komuni (CCCTB)) mhux bilfors taffettwa 
d-diskrezzjoni tal-Istati Membri fir-rigward 
tar-rata/i nazzjonali tagħhom ta’ 
tassazzjoni għall-kumpaniji. Għalhekk, l-
Istati Membri se jibqa' jkollhom is-setgħa 
wkoll li jadottaw ċerti inċentivi għan-
negozji, b'mod partikolari fil-forma tal-
kreditu tat-taxxa.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Evidenti
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva mhijiex l-ewwel pass 
fid-direzzjoni tal-armonizzazzjoni tar-rati 
tat-taxxa korporattivi tal-Istati Membri. 
Jekk, madankollu, isir evidenti li l-
effiċjenza, l-effikaċja u l-ekwitabbiltà 
ekonomika tat-tassazzjoni korporattiva se 
jibbenefikaw minn armonizzazzjoni 
partikolari tar-rati, dan jista' jitqies mill-
ġdid waqt il-valutazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-armonizzazzjoni tar-rati tat-taxxa mhijex kwestjoni bħalissa, ma għandniex 
neskludu għal kollox il-possibbiltà tagħha fil-futur.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-bażi tat-taxxa wiesgħa, il-
konsolidament u s-setgħat ta' diskrezzjoni 
tal-Istati Membri fir-rigward tar-rati tat-
taxxa korporattivi nazzjonali tagħhom 
jagħmlu s-CCCTB operazzjoni newtrali 
fir-rigward tat-taxxa. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Evidenti
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 6 b (gdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Sakemm l-użu tas-CCCTB ma 
jaffettwax id-dħul mit-taxxa tal-
awtoritajiet reġjonali jew lokali, l-Istati 
Membri se jingħataw il-libertà li jfasslu 
miżuri biex jirrimedjaw għal dan 
b'konformità mas-sistemi kostituzzjonali 
tagħhom u b'tali mod li huwa kompatibbli 
ma' din id-Direttiva.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta' sistemi reġjonali tal-gvern li jispikkaw b'mod partikolari f'xi Stati Membri 
mhijiex ostakolu għall-introduzzjoni tas-CCCTB.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Is-sistema għandha tinkludi regola 
ġenerali kontra l-abbużi, supplimentata 
b’miżuri sabiex jiġu kkontrollati tipi 
speċifiċi ta’ prattiċi abbużivi. Dawn il-
miżuri għandhom jinkludu limitazzjonijiet 
fuq it-tnaqqis tal-imgħax imħallas lil 
intrapriżi assoċjati residenti għal finijiet ta’ 
taxxa f’pajjiż ta’ taxxi baxxi barra l-Unjoni 
li ma jiskambjax informazzjoni mal-Istat 
Membru tal-kontribwent fuq il-bażi ta’ 
ftehim paragunabbli mad-Direttiva tal-
Kunsill 2011/16/UE dwar għajnuna 
reċiproka mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fil-qasam tat-tassazzjoni 
diretta u t-tassazzjoni tal-primjums tal-
assigurazzjoni u regoli dwar il-kumpaniji 
barranin ikkontrollati.

(20) Is-sistema għandha tinkludi regola 
ġenerali effikaċi kontra l-abbużi, 
supplimentata b’miżuri sabiex jiġu 
kkontrollati tipi speċifiċi ta’ prattiki
abbużivi. Dawn il-miżuri għandhom 
jinkludu limitazzjonijiet fuq it-tnaqqis tal-
imgħax imħallas lil intrapriżi assoċjati 
residenti għal finijiet ta’ taxxa f’pajjiż ta’ 
taxxi baxxi barra l-Unjoni li ma jiskambjax 
informazzjoni mal-Istat Membru tal-
kontribwent fuq il-bażi ta’ ftehim 
paragunabbli mad-Direttiva tal-Kunsill 
2011/16/UE dwar għajnuna reċiproka mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fil-qasam tat-tassazzjoni diretta u t-
tassazzjoni tal-primjums tal-assigurazzjoni 
u regoli dwar il-kumpaniji barranin 
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ikkontrollati.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Evidenti

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Din id-Direttiva fiha approċċ 
radikalment ġdid għal komponent 
essenzjali ta' tassazzjoni korporattiva. 
Għalhekk għandhom isiru analiżi u 
valutazzjoni bir-reqqa hekk kif dawn jista' 
jsiru.b'mod sinifikanti. Minħabba ċ-ċiklu 
inerenti għall-applikazzjoni u l-
implimentazzjoni tat-tassazzjoni 
korporattiva, l-ebda valutazzjoni serja ma 
tista' ssir matul l-ewwel ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Hemm dawk li huma favur valutazzjoni wara tliet snin. Madankollu, ma jaqbilx li tali 
valutazzjoni ssir, jekk titqies is-suċċessjoni tal-għeluq tas-sena finanzjarja, it-tressiq tad-
dikjarazzjoni tat-taxxa, kontrolli min-naħa tal-awtoritajiet tat-taxxa u l-ħlas tat-taxxa, li 
jfisser li ftit li xejn huma ċ-ċikli li se jitlestew.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 25 b (gdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) L-analiżi dwar il-bażi tal-klawżola 
ta' rieżami għandha tinkludi wkoll eżami 
tal-punti li ġejjin: il-karattru fakultattiv 
tas-CCCTB, ir-restrizzjoni tal-
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armonizzazzjoni fil-bażi tat-taxxa, il-
formola għall-kalkolu tat-tqassim u 
kunsiderazzjonijiet ta' prattiċità għall-
SMEs.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Evidenti

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80 Artikolu 80

Regola ġenerali kontra l-abbużi Regola ġenerali kontra l-abbużi
It-tranżazzjonijiet artifiċjali li jsiru għall-
iskop biss li tiġi evitata t-taxxa għandhom 
jiġu injorati fil-kalkolazzjoni tal-bażi għat-
taxxa.

It-tranżazzjonijiet artifiċjali li jsiru 
prinċipalment għall-iskop biss li tiġi 
evitata t-taxxa għandhom jiġu injorati fil-
kalkolu tal-bażi għat-taxxa.

L-ewwel paragrafu ma għandux japplika 
għal attivitajiet kummerċjali ġenwini fejn 
il-kontribwent ikun kapaċi jagħżel bejn 
żewġ tranżazzjonijiet jew aktar possibbli li 
jkollhom l-istess riżultat kummerċjali iżda 
li jipproduċu ammonti taxxabbli differenti.

L-ewwel paragrafu ma għandux japplika 
għal attivitajiet kummerċjali ġenwini fejn 
il-kontribwent ikun kapaċi jagħżel bejn 
żewġ tranżazzjonijiet jew aktar possibbli li 
jkollhom l-istess riżultat kummerċjali iżda 
li jipproduċu ammonti taxxabbli differenti.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ir-regola ġenerali kontra l-abbuż tqis kif inhu xieraq, kemm l-aspett fattwali kif ukoll l-
intenzjoni. Madankollu, ir-rapporteur hija tal-fehma li, fil-każ li jkunu qegħdin isiru 
tranżazzjonijiet artifiċjali (l-aspett fattwali), għandu jkun biżżejjed li hemm b'mod ċar l-
intenzjoni li tevadi t-taxxa.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 133 Artikolu 133

Revizjoni Reviżjoni
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-
impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-
Kapitolu XVI ta' din id-Direttiva dwar id-
distribuzzjoni tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-
Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu 
jinkludi dejjem analiżi tal-impatt tal-
mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI ta' 
din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni tal-
bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Evidenti

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 133 Artikolu 133
Revizjoni Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-impatt 
tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI 
ta' din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni 
tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-
karattru fakultattiv ta' dan l-istrument u l-
impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-
Kapitolu XVI ta' din id-Direttiva dwar id-
distribuzzjoni tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-
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Istati Membri.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' bażi għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni tant hija radikalment 
ġdida fl-UE li jkun jaqbel li tiġi ttestjata l-ewwel fuq bażi volontarja. Barra minn hekk, il-
karattru fakultattiv tagħha se tagħmilha aktar attraenti għall-Istati Membri biex jaqblu mas-
CCCTB (li tista' tiġi approvata biss permezz ta' deċiżjoni unanima fil-Kunsill). Minkejja dan, 
għandna nkunu preparati biex nivvalutaw il-karattru fakultattiv tagħha wara ħames snin u 
waqt il-perjodu sussegwenti.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 133 Artikolu 133

Revizjoni Reviżjoni
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-impatt 
tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI 
ta' din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni 
tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport se jinkludi 
b'mod partikolari analiżi dwar l-
awspikabbiltà li tiġi estiża l-
armonizzazzjoni tal-bażi tat-taxxa biex 
tinkludi l-armonizzazzjoni tar-rati tat-
taxxa, kif ukoll analiżi tal-impatt tal-
mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI ta' 
din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni tal-
bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Meta tkun qiegħda tiddaħħal bażi tat-taxxa korporattiva konsolidata komuni, huwa xieraq li 
tibda bil-bażi tat-taxxa, filwaqt li l-Istati Membri jitħallew ifasslu r-rati tagħhom. 
Madankollu, meta jkun qiegħed jiġi evalwat l-impatt tal-proposta, dan l-aspett għandu jitqies 
ukoll.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 133 Artikolu 133

Revizjoni Reviżjoni
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-impatt 
tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI 
ta' din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni 
tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u 
tirrapporta lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 
ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu, 
b'mod partikolari jinkludi analiżi tal-impatt 
tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu XVI 
ta' din id-Direttiva dwar id-distribuzzjoni 
tal-bażijiet tat-taxxa bejn l-Istati Membri. 
Ir-rapport għandu jinkludi wkoll 
investigazzjoni tal-użu ta' dan l-istrument 
mill-SMEs, u dwar il-prattiċità tiegħu fir-
rigward tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-SMEs jimpjegaw l-akbar numru ta' individwi fl-Unjoni Ewropea u joħolqu l-akbar numru 
ta' impjegi ġodda. B'mod partikolari fid-dawl tal-fatt li qiegħda tiġi proposta CCCTB biss, 
mingħajr il-proposta simultanja mistennija li l-SMEs b'operazzjonijiet transkonfinali 
għandhom jiġu ntaxxati b'konformità mar-regoli tal-Istat ta' oriġini, l-użu fil-prattika tas-
CCCTB u l-aċċessibbiltà tagħha għall-SMEs għandhom ikunu inklużi fil-valutazzjoni tal-
impatt.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kontenut tal-proposta

Id-direttiva dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni (CCCTB) tistipula 
regoli komuni għall-kalkolu tal-bażi tat-taxxa applikabbli għall-kumpaniji li joperaw fl-
Unjoni Ewropea. 

Il-qafas tat-taxxa tal-UE fih ġabra sħiħa ta' regoli li jikkonsolidaw ir-riżultati fiskali 
individwali ta' kull kumpanija jew fergħa, li jikkonsolidaw dawk ir-riżultati (profitti u telf) 
meta jkun hemm membri ta' gruppi oħra u biex jiġi kkalkulat it-tqassim tal-bażi tat-taxxa 
kkonsolidata għall-Istati Membri kollha, jekk dan huwa pożittiv.

Il-bażi tat-taxxa kkonsolidata għandha titqassam abbażi ta' formula fissa li fiha tliet fatturi li 
jġorru l-istess piż. fatturat, xogħol u assi. 

Kull Stat Membru se japplika r-rata tat-taxxa proprja tiegħu għas-sehem tal-bażi tat-taxxa 
assenjat għaliha. Il-kalkolu u t-tqassim tal-bażi tat-taxxa biss qegħdin jiġu armonizzati. L-
Istati Membri se jżommu s-setgħa li jiffissaw ir-rati tat-taxxa. 

L-armonizzazzjoni ma tapplikax għal regoli nazzjonali jew rappurtar finanzjarju.

Is-sistema CCCTB hija fakultattiva. Il-kumpaniji kollha, kemm żgħar kif ukoll kbar u 
indipendentement minn jekk għandhomx operazzjonijiet transkonfinali, se jkunu jistgħu 
japplikaw is-CCCTB Madankollu, l-ebda waħda minnhom mhi se jkollha tagħmel dan bilfors. 
Impriża li tagħżel is-CCCTB se tkun impenjata għal perjodu ta' ħames snin f'daqqa, u l-
applikazzjoni tas-sistema se tiġi estiża awtomatikament għal perjodu ta' tliet snin f'daqqa 
sakemm l-impriża tagħżel li toħroġ minnha tliet xhur qabel ma l-perjodu ta' applikabbiltà 
tiskadi. 

Il-proposta tinkludi regoli kontra l-abbuż u tistipula kif l-Istati Membri għandhom 
jamministraw is-CCCTB skont approċċ "one-stop-shop". 

Hemm erba' suġġetti li fihom id-direttiva tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni, għal perjodu 
indefinit, biex tadotta atti delegati.

Id-direttiva fiha klawżola ta' rieżami li, b'mod partikolari, tapplika b'mod espliċitu għall-
operazzjoni tal-formula għat-tqassim mill-ġdid tal-bażi tat-taxxa.

Fl-aħħar nett, fit-traspożizzjoni tad-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifornu lill-
Kummissjoni b'tabella ta' korrelazzjoni.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li s-CCCTB hija strument indispensabbli għat-tlestija tas-suq 
intern Ewropew minn banda u għall-integrazzjoni ekonomika Ewropea mill-banda l-oħra, li 



PR\882669MT.doc 15/17 PE475.870v01-00

MT

hija neċessarja għall-istabbiltà taż-żona tal-euro. Il-kriżi attwali ma għandhiex titħalla tkun ta' 
ostakolu: minflok, għandha tikkatalizza l-introduzzjoni tas-CCCTB.
Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom tinsab sodisfatta li l-konklużjonijiet ta' kull samit Ewropew 
jew taż-żona tal-euro li ġew qabel dan ir-rapport, isemmu b'mod espliċitu s-CCCTB. Tosserva 
li fit-18 ta' Awwissu 2011 il-Kanċillier Ġermaniż u l-President ta' Franza kitbu ittra konġunta 
lill-President tal-Kunsill Ewropew fejn appellaw biex in-negozjati għas-CCCTB jitlestew 
qabel tmiem l-2012 u ddikjaraw b'mod espliċitu (bħala mod kif tiġi eżerċitata pressjoni?) li 
kienu qegħdin jaħdmu fuq inizjattiva intergovernattiva bilaterali bejn Franza u l-Ġermanja.

Din l-espressjoni ta' interess fis-CCCTB għandha tinżel tajjeb mal-Parlament Ewropew, 
partikolarment minħabba li f'dawn l-aħħar snin il-Parlament innifsu kien qiegħed ukoll 
jappella kontinwament għall-introduzzjoni ta' CCCTB. 
Għalhekk, bħala rapporteur nixtieq nagħti l-appoġġ bis-sħiħ tiegħi għal din il-proposta għal 
direttiva u nitlob lill-Kunsill ikompli jinnegozja il-proposta mingħajr ma joqgħod jaħsibha 
wisq u jadotta deċiżjoni pożittiva dwarha. 

Xi parlamenti nazzjonali esprimew oġġezzjonijiet, peress li jemmnu li l-Kummissjoni kienet 
fi ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Ir-rapporteur tagħkom ma tapprovax dawn l-
oġġezzjonijiet. Diversi distorsjonijiet fis-suq intern jistgħu jiġu rrimedjati biss jekk sistema 
komuni tar-regoli hija adottata bi proċeduri amministrattivi komuni u sistema amministrattiva 
b'"one-stop shop". Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom tappoġġja d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
ma tikkunsidrax mill-ġdid din il-proposta. 

Ir-rapporteur tagħkom tixtieq tenfasizza l-vantaġġi prinċipali marbutin mal-introduzzjoni tas-
CCCTB:

 aktar trasparenza fiskali, li se tagħmel is-sistema tat-taxxa aktar ekwitabbli u effiċjenti; 
 tnaqqis fl-ispejjeż ta' infurzar u burokrazija, li se jtejjeb il-prospetti għat-tkabbir tan-

negozji b'operazzjonijiet transkonfinali, li se jagħmel l-Unjoni Ewropea aktar attraenti 
għall-investituri barranin u li se jippromwovi l-aċċessibbiltà tas-suq intern għal 
negozji li bħalissa għad mhumiex qegħdin joperaw b'mod transkonfinali; 

 l-antiċipazzjoni li deċiżjonijiet ta' allokazzjoni dwar is-suq intern se jittieħdu aktar fid-
dawl ta' kunsiderazzjonijiet soċjali u ekonomiċi ta' natura newtrali fir-rigward tat-
taxxa, milli qegħdin jittieħdu bħalissa; 

 tnaqqis f'żewġ tipi ta' problemi tat-taxxa: l-evażjoni tat-taxxa u frodi minn banda u 
tassazzjoni doppja mill-banda l-oħra.

Aktar mhi se tkun kbira l-parteċipazzjoni fis-sistema CCCTB, aktar se jkunu jistgħu jinħasdu 
benefiċċji. Għalhekk tidher idea attraenti li s-sistema tkun obbligatorja aktar milli mhux 
obbligatorja. Madankollu, peress li l-introduzzjoni ta' bażi tat-taxxa kkonsolidata fl-Unjoni 
Ewropea hija tant ġdida u, biex inkunu għedna l-verità, għadha daqsxejn sperimentali wkoll, u 
peress li dan x'aktarx mhuwiex stadju xieraq fiċ-ċiklu ekonomiku li fih wieħed jista' jġiegħel 
lill-kumpaniji kollha, kemm żgħar kif ukoll kbar, jinvolvu ruħhom f'tibdil radikali tas-sistema, 
ir-rapporteur tagħkom hija tal-fehma li s-CCCTB għandha tibqa' fakultattiva. Madankollu, 
hija tipproponi li dan l-approċċ għandu jitqies mill-ġdid meta jasal iż-żmien, u għalhekk 
qiegħda tressaq emenda tal-klawżola ta' rieżami.

Sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji tas-CCCTB, għandha tiddaħħal fl-Unjoni Ewropea 
kollha. Ir-rapporteur tagħkom hija favur CCCTB – iżda fakultattiva – fl-Unjoni Ewropea 
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kollha minflok waħda obbligatorju li tinvolvi formula ta' kooperazzjoni fil-qrib. Madankollu, 
jekk il-Kunsill ma jirnexxilux jilħaq ftehim sodisfaċenti mal-Istati Membri kollha, se tinħtieġ 
kooperazzjoni aktar mill-qrib. F'dak il-każ l-objettiv għandu jkun il-parteċipazzjoni tal-Istati 
Membri kollha li jagħmlu parti miż-żona tal-euro, jew mistennija li se jkunu parti minnha fil-
futur, fejn iż-żieda fl-integrazzjoni ekonomika tagħhom hija essenzjali għal diversi raġunijiet.

Punt ieħor ta' diskussjoni hu x'livell ta' armonizzazzjoni għandu jintlaħaq Ir-rapporteur 
tagħkom minn banda tipperċepixxi vantaġġi jekk jonqos id-distakk bejn ir-rati (b'minimi jew 
firxa limitata). U mill-banda l-oħra, tirrikonoxxi li dan fil-verità mhuwiex meħtieġ biex is-suq 
intern jaħdem sew u li matul dan il-perjodu, meta l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri qegħdin 
jissieltu jew biex jibbilanċjaw il-finanzi pubbliċi tagħhom jew biex iżommuhom f'qagħda 
tajba, mhuwiex xieraq li jsir sforz għal armonizzazzjoni radikali. Madankollu, jekk wara ċertu 
perjodu ta' żmien ikun evidenti li l-kompetizzjoni tat-taxxa bejn l-Istati Membri qiegħda 
tikkaġuna aktar ħsara milli ġid, dejjem jista' jittieħed pass ieħor 'il quddiem. Minkejja li din 
id-direttiva ma għandhiex, fi kwalunkwe każ, tidher li qed tanteċipa l-armonizzazzjoni tar-rati 
tat-taxxa korporattivi, ir-rapporteur tagħkom tipproponi li l-kwestjoni tar-rati għandha 
tissemma' fil-klawżola ta' rieżami.

Ir-rapportuer tagħkom hija assolutament favur il-prinċipju ta' konsolidament, kemm fl-
interessi tal-effikaċja tas-suq intern kif ukoll biex is-CCCTB issir attraenti għan-negozji. 
B'mod partikolari minħabba li l-bażi tat-taxxa skont is-sistema CCCTB hija usa' mill-bażijiet 
nazzjonali normali u peress li r-rati huma stipulati mill-Istati Membri nnifishom, il-
konsolidament ma jistax jirrappreżenta ostakolu mil-lat tal-Istati Membri. 

Bejniethom, permezz tal-firxa tal-bażi tat-taxxa, tad-dritt sovran tal-Istati Membri li jistipulaw 
ir-rati tat-taxxa u tal-konsolidament se s-CCCTB se tkun "newtrali fit-taxxa" f'termini tal-
impatt kemm fuq in-negozju kif ukoll fuq il-finanzi.

Il-formula għat-tqassim fiss prevista mid-direttiva ma taffettwax il-bażi tat-taxxa iżda biss it-
tqassim tagħha fost l-Istati Membri. It-tqassim għandu jkun legalment ċert, prevedibbli, 
ekonomikament rilevanti u ġust. Tliet fatturi determinanti fil-proposta ntagħżlu tajjeb f'dan ir-
rigward: id-data hija magħrufa u hija evidenti mill-kotba, diffiċli li wieħed jimmanipula, u 
hija indikattiva tal-profitti.  Il-fattur tal-impjieg nqasam tajjeb fi spejjeż tal-pagi u n-numru 
tal-persunal, peress li dan jikkanċella fil-biċċa l-kbira tiegħu l-impatt tad-differenzi fil-livelli 
tal-pagi bejn l-Istati Membri. Għalhekk, ir-rapporteur tagħkom tappoġġja t-tqassim tal-
formula, iżda taqbel mal-Kummissjoni li jagħmel sens li l-formula ssir soġġetta għal klawżola 
ta' rieżami. 

Naturalment ir-rapporteur tagħkom tilqa' l-prinċipju "one-stop-shop" u kooperazzjoni aktar 
fil-qrib bejn amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali. Tistaqsi lilha nnifisha dwar jekk il-bażi 
għall-identifikazzjoni tal-awtorità prinċipali tat-taxxa taqbel biżżejjed mar-realtà ekonomika u 
jekk se tiggarantixxi firxa suffiċjenti fost l-Istati Membri.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tagħkom ma għandha l-ebda oġġezzjoni dwar il-proposta li s-
CCCTB għandha tkun indipendenti minn regoli dwar il-kontabbiltà. L-alternattiva hija 
sistema bbażata fuq l-IFRS. F'dak il-każ, il-kalkolu tal-bażi tat-taxxa kien se jitħalla f'idejn is-
settur privat u bħala riżultat setgħet titfassal sistema li forsi mhijiex tant adatta għall-SMEs. 
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