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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta mill-Kummissjoni tal-UE biex fl-UE tkun introdotta bażi 
għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni fuq bażi volontarja (CCCTB). 

Il-pajjiżi tal-UE għandhom bażijiet tat-taxxa differenti li fil-prattika joħolqu ostakli 
kummerċjali għat-tkabbir u l-impjiegi. 

Il-proposta għal CCCTB tista' twassal biex isiru bidliet importanti fit-taxxa korporattiva fl-
Ewropa bil-possibilità li jinħoloq titjib għall-kumpaniji li joperaw fil-kummerċ transkonfinali 
billi jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi kif ukoll il-burokrazija. B'dan il-mod jista' jinħoloq 
suq uniku aktar effiċjenti, kompetittività akbar għall-kumpaniji tal-UE u titjieb l-attrazzjoni 
globali tas-suq tal-UE meta mqabbel ma' swieq oħra kbar bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina.

Il-punti ewlenin ta' tħassib tar-Rapporteur huma:

Is-CCCTB għandha tkun għażla libera għall-kumpaniji. Sistema obbligatorja tista' twassal 
għal spejjeż ogħla speċjalment għall-SMEs u għalhekk ma toħloqx aktar tkabbir u 
kompetittività fis-suq Ewropew. Huwa wkoll ta' valur li jkollok sistemi li qed jikkompetu u li 
tinħoloq kompetizzjoni istituzzjonali. Mhux rakkomandabbli li s-sistema ssir mandatorja 
qabel ikun hemm esperjenza prattika u jkunu magħrufa l-effetti tas-sistema. 

1. Il-livell tar-rata tat-taxxa għandu jibqa' deċiżjoni tal-parlamenti nazzjonali. L-għan hu li 
titjieb is-sistema tat-tassazzjoni tal-kumpaniji, mhux li jkunu armonizzati r-rati tat-taxxa.

2. L-ostakli transkonfinali għandhom jiġu eliminati. Għalhekk is-sistema għandha 
tippermetti li jkunu kkonsolidati l-qliegħ u t-telf sa mill-bidu nett, sabiex tkun 
iffaċilitata aktar attività ta' kummerċ transkonfinali.

3. Is-CCCTB għandha tippermetti s-simplifikazzjoni fis-sens li jkun meħtieġ li tintbagħat 
dikjarazzjoni waħda għall-grupp kollu, "punt uniku ta' servizz". Hu essenzjali li 
jitnaqqsu l-piż amministrattiv u l-burokrazija għas-sistema tas-CCCTB . Dan inaqqas l-
ispejjeż marbuta mal-konformità, u jagħti inċentivi biex tinħoloq sistema komuni tat-
taxxa.

4. Is-sistema għandha tkun tant attraenti li l-kumpaniji jagħżlu li jipparteċipaw fis-CCCTB -
billi jgawdu minn vantaġġi reali.

Ir-rapporteur jipproponi l-bidliet li ġejjin: 

Bidliet lill-formola - jitneħħa l-fattur tal-bejgħ: Il-formula għat-tqassim tal-bażi tat-taxxa 
konsolidata għandha tkun ibbażata fuq żewġ fatturi biss: il-ħaddiema u l-assi.
Il-bejgħ skont id-destinazzjoni jimponi bidla sinifikanti mill-prinċipju attwali fejn id-drittijiet 
tat-tassazzjoni aħħarin huma attribwiti lill-istat tal-oriġini. Is-sors tal-oriġini għandu 
pożizzjoni kunċettwali qawwija fost l-Istati Membri tal-UE u kien il-prinċipju li ggwida x-
xogħol tal-OECD dwar it-tassazzjoni internazzjonali għal ħafna żmien.  
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Mhux biss imma l-Istati Membri żgħar u ta' daqs medju li għandhom suq domestiku żgħir, 
b'din il-formula, jitilfu ammont sostanzjali ta' dħul mit-taxxa. 

Barra minn hekk, il-fattur tal-bejgħ ibbażat fuq id-destinazzjoni huwa aktar faċli li jiġi 
manipolat. Aġent tal-bejgħ indipendenti (ibbażat fi Stat li ma jadottax is-CCCTB) jista' 
jitqabbad bħala intermedjarju biex ibiegħ f'isem il-grupp fis-suq ikkonċernat, u għalhekk 
ibiddel id-destinazzjoni tal-bejgħ mill-istat 'intenzjonat' għall-istat magħżul. Possibilitajiet ta' 
ppjanar tat-taxxa bħal dawn idgħajfu l-leġittimità tal-fattur u wisq probabbli jagħtu bidu għal 
regoli kumplessi kontra l-evażjoni tat-taxxa.

Forum CCCTB: L-introduzzjoni ta' Forum dwar is-CCCTB bejn l-Istati Membri għal 
riżoluzzoni tat-tilwim barra mill-qorti (bidliet fil-Premessa 26 u l-Artikolu 123).

Analiżi aktar rapida: Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva sabiex tevalwa l-effetti tas-CCCTB, (l-Artikolu 133).

Evalwazzjoni dwar l-effetti tas-CCCTB fl-analiżi tad-Direttiva: wara tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva il-Kummissjoni għandha teżamina l-argumenti favur u kontra l-
introduzzjoni ta' sistema mandatorja sabiex tinħoloq CCCTB waħda fl-UE.  

Il-Kummissjoni għandha wkoll tanalizza l-effetti tad-Direttiva fuq il-bażi tat-taxxa tal-Istati 
Membri fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali waqt li tinkludi l-effetti soċjo-ekonomiċi fuq 
ir-rilokazzjoni tal-attività ekonomika u tal-impjiegi fl-UE.

Għandu jiġi kkunsidrat li s-CCCTB tkun estiża għal entitajiet oħra minbarra 
korporazzjonijiet, bħalma huma ftehimiet ta' sħubija: F'xi Stati Membri ħafna intrapriżi 
jieħdu l-forma ta' ftehimiet ta' sħubija. Il-Kummissjoni għandha tanalizza jekk dawn il-
ftehimiet ta' sħubija jistgħux ikunu ttrattati daqs li kieku kienu kumpaniji korporattivi.

Il-perċentwali tal-element tat-tlestija f'kuntratti għal terminu ta' żmien twil: L-
Artikolu 24 għandu jiġi mħassar minħabba li l-kumpaniji m'għandhomx ikunu obbligati 
jagħmlu din il-kalkolazzjoni sempliċement għall-finijiet tat-taxxa. Din mhijiex komuni għas-
sistemi tal-kontabilità tal-Istati Membri u żżid il-kumplessità tas-sistema. 

Inkabbru l-attrazzjoni tas-CCCTB: id-dispożizzjonijiet tas-CCCTB għandhom ikunu ta' 
benefiċċju akbar għall-kumpaniji milli huma s-sistemi nazzjonali attwali. 

Ir-regoli ta' tnaqqis tal-valur għandhom ikunu aktar ġenerużi mal-kumpaniji. Fl-Artikolu 39 il-
livell tar-rata ta' tnaqqis tal-valur tal-ġabra tal-assi tal-kumpanija għandu jogħla minn 25 għal 
35 fil-mija.  

L-obbligu li hemm fl-Artikolu 59 li jkunu rrekordjati t-tranżazzjonijiet bejn il-gruppi jidher 
diskutibbli minħabba li jgħabbi lill-kumpaniji b'piż amministrattiv u spejjeż żejda. 

Kjarifika ta' Dispożizzjonijiet dwar il-verifika: fl-Artikolu 122. Sitwazzjoni li fiha awtorità 
kompetenti tista' tibda verifika tal-grupp kollu jew ta' parti mill-grupp irrispettivament mill-
ġurisdizzjoni tat-taxxa tista' twassal għal konsegwenzi amministrattivi inaċċettabbli.



PA\882659MT.doc 5/15 PE475.872v01-00

MT

Regola kontra l-abbuż aktar stretta: Hi meħtieġa bidla fl-Artikolu 80, sabiex it-
tranżazzjonijiet artifiċjali bil-għan ewlieni li tiġi evitata t-taxxa jiġu injorati fil-kalkolazzjoni 
tal-bażi tat-taxxa.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-kompetizzjoni tat-taxxa tpoġġi 
pressjoni fuq il-gvernijiet sabiex iżommu 
l-infiq taħt kontroll. Madankollu, l-
introduzzjoni ta' Taxxa Korporattiva 
Konsolidata Komuni (CCCTB) 
m'għandhiex tinterferi mal-kompetizzjoni 
tat-taxxa, minħabba li s-sistema ma 
tinkludix l-armonizzazzjoni tar-rati tat-
taxxa.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) It-titjib tas-suq intern hu l-fattur 
ewlieni li jinkoraġġixxi t-tkabbir u l-
ħolqien tax-xogħol. L-introduzzjoni tas-
CCCTB għandha ssaħħaħ it-tkabbir u 
twassal għal aktar impjiegi fl-Unjoni billi 
tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi u l-
burokrazija għall-kumpaniji, 
partikolarment għan-negozji li joperaw 
f'diversi Stati Membri.
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Or. en

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-
taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet
fatturi mogħtija l-istess piż (ħaddiema, assi 
u bejgħ). Il-fattur tal-ħaddiema għandu jiġi 
kkalkulat fuq il-bażi tas-salarji u n-numru 
ta’ impjegati (kull element jgħodd in-nofs). 
Il-fattur tal-assi għandu jikkonsisti mill-
assi tanġibbli fissi kollha. L-assi 
intanġibbli u finanzjarji għandhom jiġu 
esklużi mill-formula minħabba n-natura 
mobbli tagħhom u r-riskji ta’ tidwir mas-
sistema. L-użu ta’ dawn il-fatturi jagħti piż 
xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-
oriġini. Fl-aħħar nett, għandu jitqies il-
bejgħ sabiex tkun assigurata 
parteċipazzjoni ġusta tal-Istat Membru ta’ 
destinazzjoni. Dawn il-fatturi u piżijiet 
għandhom jassiguraw li l-profitti jiġu 
intaxxati fil-post fejn jinkisbu. B'eċċezzjoni 
għall-prinċipju ġenerali, fejn l-eżitu tat-
tqassim ma jirrappreżentax b'mod ġust il-
livell ta' attività tan-negozju, klawsola ta' 
salvagwardja tipprovdi għal metodu 
alternattiv.

(21) Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-
taxxa konsolidata għandha tinkludi żewġ
fatturi mogħtija l-istess piż (ħaddiema u
assi). Il-fattur tal-ħaddiema għandu jiġi 
kkalkulat fuq il-bażi tas-salarji u n-numru 
ta’ impjegati (kull element jgħodd in-nofs). 
Il-fattur tal-assi għandu jikkonsisti mill-
assi tanġibbli fissi kollha. L-assi 
intanġibbli u finanzjarji għandhom jiġu 
esklużi mill-formula minħabba n-natura 
mobbli tagħhom u r-riskji ta’ tidwir mas-
sistema. L-użu ta’ dawn il-fatturi jagħti piż 
xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-
oriġini. Dawn il-fatturi u piżijiet għandhom 
jassiguraw li l-profitti jiġu intaxxati fil-post 
fejn jinkisbu. B'eċċezzjoni għall-prinċipju 
ġenerali, fejn l-eżitu tat-tqassim ma 
jirrappreżentax b'mod ġust il-livell ta' 
attività tan-negozju, klawsola ta' 
salvagwardja tipprovdi għal metodu 
alternattiv.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-Kummissjoni għandha tati bidu 
għall-forum dwar is-CCCTB ġdid, simili 
għall-Forum Konġunt dwar il-Prezzijiet 
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ta’ Trasferiment (JTPF), li permezz 
tiegħu l-kumpaniji u l-Istati Membri 
għandhom jindirizzaw il-kwistjonijiet u t-
tilwim relatati mas-CCCTB. Dan il-forum 
għandu jkun kapaċi jagħti direzzjoni lill-
kumpaniji u lill-Istati Membri u għandu 
jikkwalifika bħala qorti jew tribunal 
b'konformità mat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 267 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
applikazzjoni tad-Direttiva wara perjodu 
ta' ħames snin u li l-Istati Membri 
għandhom jappoġġjaw lill-Kummissjoni 
billi jipprovdu input xieraq għal dan l-
eżerċizzju.

(27) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva wara 
perjodu ta' tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
tagħha u li l-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw lill-Kummissjoni billi 
jipprovdu input xieraq għal dan l-
eżerċizzju.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż deduċibbli għandhom jinkludu l-
ispejjeż kollha tal-bejgħ u l-ispejjeż wara li 
titnaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud 
deduċibbli li jkun għamel il-kontribwent 
biex jikseb jew jassigura d-dħul, inklużi l-
ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp u l-ispejjeż 
magħmula fil-kisba tal-ekwità jew id-dejn 
għall-finijiet tan-negozju.

L-ispejjeż deduċibbli għandhom jinkludu l-
ispejjeż kollha tal-bejgħ u l-ispejjeż wara li 
titnaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud 
deduċibbli li jkun għamel il-kontribwent 
biex jikseb jew jassigura d-dħul, inklużi l-
ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp u l-ispejjeż 
magħmula fil-kisba tal-ekwità jew id-dejn 
għall-finijiet tan-negozju. L-ispejjeż 
rikorrenti relatati mal-ħarsien tal-ambjent 
u mat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
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karbonju għandhom ukoll ikunu meqjusa 
bħala spejjeż deduċibbli.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar

Kuntratti fuq perjodu fit-tul
1. Kuntratt fuq perjodu fit-tul huwa 
wieħed li jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
li ġejjin:
(a) ikun konkluż għall-iskop ta’ 
manifattura, installazzjoni jew 
kostruzzjoni jew it-twettiq ta’ servizzi;
(b) it-terminu tiegħu jaqbeż, jew ikun 
mistenni li jaqbeż, 12-il xahar.
2. Minkejja l-Artikolu 18, id-dħul relatat 
ma’ kuntratt fuq perjodu fit-tul għandu 
jiġi rikonoxxut, għall-finijiet tat-taxxa, 
skont l-ammont li jikkorrispondi għall-
parti tal-kuntratt kompletata fis-sena 
fiskali rispettiva. Il-perċentwali tat-tlestija 
għandu jiġi stabbilit b’referenza għall-
proporzjon tal-ispejjeż ta’ dik is-sena mal-
ispejjeż globali stmati jew b’referenza 
għal evalwazzjoni esperta tal-istadju tat-
tlestija fit-tmiem tas-sena fiskali.
3. L-ispejjeż relatati ma’ kuntratti fuq 
perjodu fit-tul għandhom jiġu kkunsidrati 
fis-sena fiskali li fiha jseħħu.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Assi fissi għajr dawk imsemmija fl-
Artikoli 36 u 40 għandhom jiġi deprezzati 
flimkien fi grupp wieħed ta’ assi b’rata 
annwali ta’ 25% tal-bażi għad-
deprezzament.

1. Assi fissi għajr dawk imsemmija fl-
Artikoli 36 u 40 għandhom jiġi deprezzati 
flimkien fi grupp wieħed ta’ assi b’rata 
annwali ta’ 35% tal-bażi għad-
deprezzament.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 - paragrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-gruppi għandhom japplikaw metodu 
konsistenti u dokumentat sewwa sabiex 
jirreġistraw it-tranżazzjonijiet fi ħdan il-
grupp. Il-gruppi jistgħu jibdlu l-metodu 
biss għal raġunijiet kummerċjali validi, 
fil-bidu ta’ sena fiskali.

imħassar

4. Il-metodu sabiex jiġu rreġistrati t-
tranżazzjonijiet fi ħdan il-grupp għandu 
jagħmilha possibbli li t-trasferimenti u l-
bejgħ kollu fi ħdan il-grupp jiġu 
identifikati fl-iżjed livell baxx tal-prezz u 
l-valur għall-finijiet tat-taxxa.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 għall-
iskop ewlieni li tiġi evitata t-taxxa 
għandhom jiġu injorati fil-kalkolazzjoni 
tal-bażi għat-taxxa.
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Or. en

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha 
tinqasam bejn il-membri tal-grupp f’kull 
sena fiskali fuq il-bażi ta’ formula għat-
tqassim. Sabiex tistabbilixxi s-sehem 
imqassam ta’ membru tal-grupp A, il-
formula għandha tieħu l-forma li ġejja, billi 
tagħti piż indaqs lill-fatturi tal-bejgħ, tal-
ħaddiema u tal-assi:

1. Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha 
tinqasam bejn il-membri tal-grupp f’kull 
sena fiskali fuq il-bażi ta’ formula għat-
tqassim. Sabiex tistabbilixxi s-sehem 
imqassam ta’ membru tal-grupp A, il-
formula għandha tieħu l-forma li ġejja, billi 
tagħti piż indaqs lill-fatturi tal-ħaddiema u 
tal-assi:

Or. en

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 1 – formola

Test propost mill-Kummissjoni

Tax dCon'
Assets

Assets
employeesofNo

employeesofNo
2
1

Payroll
Payroll

2
1A Share Group

A

Group

A

Group

A

















3
1

3
1

Sales
Sales

3
1

Group

A

Emenda

BaseTax dCon'
Assets

Assets
employeesofNo

employeesofNo
2
1

Payroll
Payroll

2
1A Share

Group

A

Group

A

Group

A



















2
1

2
1

Or. en

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 95
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 95 imħassar

Kompożizzjoni tal-fattur tal-bejgħ
1. Il-fattur tal-bejgħ għandu jikkonsisti 
mill-bejgħ totali ta’ membru tal-grupp 
(inkluż stabbiliment permanenti li jkun 
meqjus li jeżisti bis-saħħa tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 70(2) bħala n-
numeratur tiegħu u l-bejgħ totali tal-
grupp bħala d-denominatur tiegħu.
2. Bejgħ għandu jfisser ir-rikavat tal-
bejgħ kollu ta’ prodotti u fornimenti ta’ 
servizzi wara l-iskontijiet u l-profitti, 
esklużi t-taxxa fuq il-valur miżjud, taxxi u 
dazji oħra. Id-dħul eżentat, l-imgħax, id-
dividendi, id-drittijiet dovuti għall-użu ta' 
proprjetà intellettwali u r-rikavat mid-
disponiment ta’ assi fissi ma għandhomx 
jiġu inklużi fil-fattur tal-bejgħ, sakemm 
ma jkunx dħul miksub matul il-kors 
ordinarju tan-negozju jew in-negozju. Il-
bejgħ ta’ prodotti u l-fornimenti ta’ 
servizzi fi ħdan il-grupp ma għandhomx 
jiġu inklużi.
3. Il-bejgħ għandu jiġi stmat skont l-
Artikolu 22.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96 imħassar

Bejgħ skont id-destinazzjoni
1. Il-bejgħ ta’ prodotti għandu jiġi inkluż 
fil-fattur tal-bejgħ tal-membru tal-grupp li 
jkun jinsab fl-Istat Membru fejn jispiċċaw 
il-kunsinna jew it-trasport tal-prodotti lill-
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persuna li tiksibhom. Jekk dan il-post ma 
jkunx identifikabbli, il-bejgħ tal-prodotti 
għandu jiġi attribwit lill-membru tal-
grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru tal-
aħħar post identifikabbli tal-prodotti.
2. Il-fornimenti ta’ servizzi għandhom 
jiġu inklużi fil-fattur tal-bejgħ tal-
membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat 
Membru fejn jitwettqu fiżikament is-
servizzi.
3. Meta d-dħul eżentat, l-imgħax, id-
dividendi u d-drittijiet dovuti għall-użu ta' 
proprjetà intellettwali u r-rikavat mid-
disponiment ta’ assi jiġu inklużi fil-fattur 
tal-bejgħ, huma għandhom jiġu attribwiti 
lill-benefiċjarju.
4. Jekk ma jkunx hemm membru tal-
grupp fl-Istat Membru fejn jitwasslu l-
prodotti jew jitwettqu s-servizzi, jew jekk 
il-prodotti jiġu kkonsenjati jew is-servizzi 
jitwettqu f’pajjiż terz, il-bejgħ għandu jiġi 
inkluż fil-fattur tal-bejgħ tal-membri 
kollha tal-grupp b’mod proporzjonali 
mal-fatturi tagħhom tal-ħaddiema u tal-
assi.
5. Jekk ikun hemm iżjed minn membru 
wieħed tal-grupp fl-Istat Membru fejn 
jiġu kkonsenjati l-prodotti jew jitwettqu s-
servizzi, il-bejgħ għandu jiġi inkluż fil-
fattur tal-bejgħ tal-membri kollha tal-
grupp li jkunu jinsabu f’dak l-Istat 
Membru, b’mod proporzjonali mal-fatturi 
tagħhom tal-ħaddiema u tal-assi.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 97 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti li 
jistabbilixxu regoli dettaljati dwar il-

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti li 
jistabbilixxu regoli dettaljati dwar il-
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kalkolazzjoni tal-fatturi tal-ħaddiema, tal-
assi u tal-bejgħ, l-allokazzjoni tal-
impjegati u l-pagi, l-assi u l-bejgħ lill-
fattur rispettiv u l-istima tal-assi. Dawn l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 131(2).

kalkolazzjoni tal-fatturi tal-ħaddiema u tal-
assi, l-allokazzjoni tal-impjegati u l-pagi u
l-assi lill-fattur rispettiv u l-istima tal-assi. 
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 131(2).

Or. en

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 105 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġi aċċettat l-avviż tal-għażla, 
kontribwent waħdieni jew grupp, skont kif 
ikun il-każ, jistgħu japplikaw is-sistema 
stipulata f’din id-Direttiva għal ħames snin 
fiskali. Wara li jiskadi dak it-terminu 
inizjali, il-kontribwent waħdieni jew il-
grupp għandhom ikomplu japplikaw is-
sistema għal termini suċċessivi ta’ tliet snin 
fiskali sakemm ma jagħtux avviż ta’ 
tmiem. Avviż ta’ tmiem jista’ jingħata 
minn kontribwent lill-awtorità kompetenti 
tiegħu jew, fil-każ ta’ grupp, mill-
kontribwent prinċipali lill-awtorità fiskali 
prinċipali fit-tliet xhur li jippreċedu t-
tmiem tat-terminu inizjali jew ta’ terminu 
suċċessiv.

1. Meta jiġi aċċettat l-avviż tal-għażla, 
kontribwent waħdieni jew grupp, skont kif 
ikun il-każ, jistgħu japplikaw is-sistema 
stipulata f’din id-Direttiva għal tliet snin 
fiskali. Wara li jiskadi dak it-terminu 
inizjali, il-kontribwent waħdieni jew il-
grupp għandhom ikomplu japplikaw is-
sistema għal termini suċċessivi ta’ tliet snin 
fiskali sakemm ma jagħtux avviż ta’ 
tmiem. Avviż ta’ tmiem jista’ jingħata 
minn kontribwent lill-awtorità kompetenti 
tiegħu jew, fil-każ ta’ grupp, mill-
kontribwent prinċipali lill-awtorità fiskali 
prinċipali fit-tliet xhur li jippreċedu t-
tmiem tat-terminu inizjali jew ta’ terminu 
suċċessiv.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 122 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità fiskali prinċipali tista’ tibda u 
tikkoordina verifiki ta’ membri ta’ grupp. 
Tista’ tinbeda verifika wkoll fuq talba ta’ 

L-awtorità fiskali prinċipali tista’ tibda u 
tikkoordina verifiki ta’ membri ta’ grupp. 
Tista’ tinbeda verifika wkoll fuq talba ta’ 
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awtorità kompetenti. awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' 
residenza tal-membru tal-grupp.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 123 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 123a
Forum CCCTB - korp għar-riżoluzzjoni 

tat-tilwim
Il-Kummissjoni għandha tati bidu għall-
forum dwar is-CCCTB ġdid, simili għall-
Forum Konġunt dwar il-Prezzijiet ta’ 
Trasferiment (JTPF), li permezz tiegħu l-
kumpaniji u l-Istati Membri għandhom 
jindirizzaw il-kwistjonijiet u t-tilwim 
relatat mas-CCCTB. Dan il-Forum 
għandu jkun kapaċi jagħti direzzjoni u 
għandu jikkwalifika bħala qorti jew 
tribunal, b'konformità mat-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 267 TFUE.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 133 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi 
l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u 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-
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Istati Membri. Ir-rapport għandu jinkludi 
analiżi tal-effetti ta' din id-Direttiva fuq il-
bażijiet tat-taxxa tal-Istati Membri fil-
livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Il-
Kummissjoni għandha tanalizza wkoll l-
effetti soċjo-ekonomiċi li s-CCCTB 
jkollha fuq ir-rilokazzjoni tal-attività 
ekonomika u fuq l-impjiegi fl-Unjoni. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tevalwa l-
possibilità ta' ftehimiet ta' sħubija tat-
taxxa daqslikieku kienu kumpaniji 
korporattivi, u mhux bħala entitajiet 
mhux trasparenti.  Ir-rapport għandu 
jinkludi wkoll analiżi tal-vantaġġi u tal-
iżvantaġġi fil-każ li s-sistema ssir 
mandatorja. Jekk dan ikun meħtieġ, ir-
rapport se jiġi akkumpanjat bi proposti 
leġiżlattivi xierqa.

Or. en


