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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza l-ħtieġa, minħabba l-impatt ta' soċjetajiet li qed jixjieħu fuq is-swieq tax-
xogħol, ix-xejriet tat-tfaddil u tal-konsum u l-infiq pubbliku fis-snin li ġejjin, li ssir 
bidla mit-tassazzjoni diretta għat-tassazzjoni indiretta;

2. Jisħaq li, b'riżultat tal-kumplessità tar-regoli u tal-limitazzjonijiet amministrattivi, in-
negozji spiss iqisu s-sistema attwali tal-VAT bħala ostaklu għall-ikkompletar tas-suq 
intern; jinnota li l-arranġamenti attwali tal-VAT għall-kummerċ intra-UE għandhom 
it-tendenza li jaffettwaw negattivament lill-SMEs;

3. Jinnota li rati ta' VAT differenti u proċeduri amministrattivi differenti huma piż kbir 
għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku; jenfasizza li l-operaturi tal-kummerċ 
elettroniku għandhon diffikultà akbar biex ibigħu l-prodotti u s-servizzi fi Stati 
Membri oħra, u dan ifixkel l-isfruttament tal-potenzjal veru tas-suq uniku;

4. Jilqa' l-Istudju dwar is-Suq Intern Diġitali1; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-
interoperabilità tal-firem elettroniċi u tqis r-reviżjoni u l-estensjoni tad-Direttiva dwar 
il-Firem Elettroniċi2 sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv għall-SMEs;

5. Jilqa' l-fatt li mill-2010 tidħol fis-seħħ fl-UE sistema elettronika ġdida ta' rifużjoni tal-
VAT; jistieden lill-Kummissjoni biex, sa mhux aktar tard minn Lulju 2012, tirrapporta 
lill-Parlament dwar ir-riżultati, il-punti tajbin u l-punti dgħajfa tas-sistema l-ġdida;

6. Jinnota li, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom iżommu l-
possibbiltà li jiddeċiedu dwar livelli mnaqqsa ta' VAT f'ċerti setturi sabiex 
jimplimentaw aħjar il-politiki Ewropej u nazzjonali jew abbażi ta' fatturi nazzjonali 
storiċi, ekonomiċi, soċjali jew ambjentali.
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1 Studju dwar is-Suq Intern Diġitali, IP/A/IMCO/ST/2011-04, Ġunju 2011.
2 Id-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999.


