
CM\868974MT.doc PE466.992

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali

31.5.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI
(45/2011)

Suġġett: Opinjoni motivata tal-Kamra tad-Deputati tar-Rumanija dwar il-Proposta għal 
Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni 
(CCCTB)
(KUMM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

B’konformità mal-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 
sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità, il-parlamenti nazzjonali, fi żmien tmien ġimgħat mid-data 
meta jkun intbagħat l-abbozz ta’ att leġiżlattiv, jistgħu jindirizzaw lill-presidenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni opinjoni motivata li tesponi r-raġunijiet li għalihom 
huma jqisu li l-abbozz ikkonċernat mhux konformi mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.

Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa 
responsabbli għall-osservanza tal-prinċipju ta' sussidjarjetà.

Annessa tista’ ssib, għal skopijiet ta’ informazzjoni, opinjoni motivata tal-Kamra tad-Deputati 
tar-Rumanija dwar il-proposta msemmija hawn fuq.
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ANNESS

Il-Parlament tar-
Rumanija

Kamra tad-Deputati

Bukarest, 18 ta’ Mejju 2011 

   

Opinjoni motivata
dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill

dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni(CCCTB) (KUMM(2011)0121)

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta’ Lisbona, u b’mod partikolari l-Artikoli 5 u 12 tat-TUE u l-
Protokolli Nru 1 u Nru 2 annessi ma’ dak it-Trattat,

Wara li kkunsidrat il-Kostituzzjoni tar-Rumanija, kif ippubblikata mill-ġdid, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 148 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni tal-Kamra tad-Deputati Nru 11/2011,

Wara li kkunsidrat l-Opinjoni motivata maħruġa mill-Kumitat għall-Baġit, il-Finanzi u l-
Banek fis-seduta tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2011,

Wara li kkunsidrat il-pożizzjoni tal-Gvern Rumen kif espressa mid-Dipartiment tal-Affarijiet 
Ewropej,

Il-Kamra tad-Deputati, fl-eżerċitar tad-dritt tagħha ta’ monitoraġġ tal-konformità, mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, tal-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar 
Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni(CCCTB) (COM(2011)0121), ippreżentata
mill-Kummissjoni Ewropea fis-16 ta’ Marzu 2011, adottat l-opinjoni motivata li ġejja:

Deskrizzjoni u għan

1. Il-proposta għal Direttiva għandha li l-għan li ttejjeb, permezz tal-miżuri kontemplati, u l-
ewwel u qabel kollox permezz tal-ħolqien ta’ Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata 
Komuni, l-effiċjenza ekonomika tad-distribuzzjoni tal-kapital produttiv fl-UE billi tnaqqas it-
tfixkil fiskali fid-deċiżjonijiet ta’ investimenti, u għalhekk billi ttejjeb il-possibilitajiet ta’ 
investimenti transkonfinali.
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Il-bażi legali li fuqha tibbaża ruħha l-Kummissjoni Ewropea hija l-Artikolu 115 tat-TFUE, li 
abbażi tiegħu l-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali,
jista’ joħroġ Direttivi għall-approssimazzjoni ta’ tali liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li jaffettwaw direttament l-istabbiliment jew il-funzjonament 
tas-suq intern.

L-evalwazzjoni tal-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà saret billi ġew ikkunsidrati ż-
żewġ kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE:

- il-kriterju tal-insuffiċjenza tal-azzjoni nazzjonali (l-għanijiet tal-azzjoni proposta 
ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri) u;

- il-kriterju tal-valur miżjud permezz ta’ azzjoni fil-livell tal-UE (l-għanijiet tal-
azzjoni proposta iktar jistgħu jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni, minħabba l-iskala jew l-
effetti ta’ din l-azzjoni).

Saret ukoll evalwazzjoni tal-konsegwenzi fuq l-indipendenza fiskali tal-Istati Membri bl-
implimentazzjoni tad-Direttiva, flimkien ma’ evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-għażla tal-
bażi legali.

Il-kriterju tal-insuffiċjenza tal-azzjoni nazzjonali

2. Il-Kummissjoni Ewropea ssostni li l-azzjoni nazzjonali hija insuffiċjenti u tinnota li s-27 
sistema fiskali korporattiva nazzjonali differenti jimpedixxu l-funzjonament xieraq tas-suq 
intern, u li l-azzjoni individwali tal-Istati Membri ma tistax tipprovdi soluzzjoni għal din il-
kwistjoni.

L-obbligu tal-Kummissjoni Ewropea li tissostanzja t-tressiq tal-proposta għal Direttiva jirrikjedi 
wkoll evalwazzjoni profonda tas-sitwazzjoni attwali. Dik l-evalwazzjoni kellha tieħu 
inkonsiderazzjoni, bħala alternattiva, kif koordinazzjoni u koperazzjoni ikbar bejn l-Istati 
Membri (u l-amministrazzjonijiet fiskali tagħhom) jistgħu jgħinu biex jiġu evitati taxxa doppja u 
ostakli fiskali transkonfinali oħra, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ 
relatata mal-koperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tat-
tassazzjoni diretta.

Il-kriterju tal-valur miżjud permezz ta’ azzjoni fil-livell tal-UE

3. Il-kriterju tal-valur miżjud ma ġiex sostanzjat permezz ta’ preżentazzjoni ċara u 
kwantifikabbli tal-vantaġġi li jinkisbu permezz ta’ azzjoni fil-livell tal-UE:

- l-analiżi tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni Ewropea turi l-impatti insinifikanti jew 
saħansitra negattivi, fuq l-UE inġenerali, li jirriżultaw bl-introduzzjoni tal-Bażi għat-
Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni (il-mudell ta’ bilanċ ġenerali CORTAX);

- il-formula adottata għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa tuża tliet  kriterji – ħaddiema, assi 
u bejgħ – li jistgħu jitqiesu żbilanċjati, mhux ekwivalenti jew mhux ekwi. Il-formula 
proposta jkollha effetti negattivi fuq id-dħul ta’ xi Stati Membri, inkluża r-Rumanija;

- fil-memorandum ta’ spjegazzjoni, il-Kummissjoni tiddikjara li l-proposta mhix maħsuba 
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sabiex tinfluwenza l-iskala jew id-distribuzzjoni tal-bażijiet tat-taxxa korporattiva fl-
UE. Għaldaqstant, ma ġew definiti ebda għanijiet dwar id-distribuzzjoni jew in-
newtralità tad-dħul għall-Istati Membri. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea 
tillimita ruħha li tispeċifika li “m’għandhom isiru ebda konklużjonijiet ġenerali dwar l-
effett finali fuq id-dħul jew fuq il-pożizzjoni baġitarja tad-diversi Stati Membri, billi 
dawn fl-aħħar nett se jiddependu fuq għażliet ta’ politika nazzjonali fir-rigward ta’ 
adattamenti possibbli tat-taħlita ta’ strumenti differenti tat-taxxa jew rati tat-taxxa 
applikati.” Fil-fatt, dawn l-għażliet ta’ politika nazzjonali se jieħdu l-forma ta’ 
aġġustamenti mill-Istati Membri bl-għan li jitħares id-dħul tat-taxxa tagħhom, u se 
jattivaw katina ta’ azzjonijiet, fejn kull aġġustament iwassal għal risponsi oħrajn. L-
implimentazzjoni tad-Direttiva tista’ toħloq atmosfera ta’ inċertezza u imprevedibilità 
li jkollhom effetti negattivi fuq l-investimenti;

- L-effetti pożittivi fuq il-korporazzjonijiet transnazzjonali għandhom żewġ aspetti:

o tnaqqis fl-ispejjeż tal-konformità, li jirriżulta fi qligħ nett fl-effiċjenza għall-atturi 
ekonomiċi kollha (il-kumpaniji privati, l-istat, il-familji);

o ħlas ta’ taxxi iktar baxxi u għalhekk iktar żieda fil-profitti nett tal-kumpaniji, 
minħabba l-possibilitajiet ta’ konsolidazzjoni tat-telf u ta’ internalizzazzjoni tal-
prezzijiet permezz tal-eliminazzjoni tal-ipprezzar tat-tranżazzjonijiet transnazzjonali 
skont il-prinċipju tad-distakkament. Madankollu, dawn l-effetti pożittivi mhumiex ir-
riżultat ta’ qligħ nett fl-effiċjenza, iżda ta’ trasferiment attwali tal-fondi pubbliċi, li 
huma suġġetti għall-pressjoni tal-konsolidazzjoni fiskali, fil-kontijiet tal-profitti u t-
telf tal-kumpaniji. Ma saret ebda evalwazzjoni tal-effetti ta’ dak it-trasferiment, li 
jirriżulta fi tnaqqis tad-dħul pubbliku, fuq il-benesseri ġenerali.

- It-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-implimentazzjoni tad-Direttiva jistgħu
jiġġeneraw spejjeż finanzjarji u amministrattivi addizzjonali (sinifikanti) għall-
awtoritajiet fiskali nazzjonali minħabba l-eżistenza simultanja ta’ żewġ sistemi 
fiskali separati għall-immaniġġjar tal-istess taxxa u l-ħtieġa li tiġi stabbilita u 
kkonsolidata l-infrastruttura amministrattiva għall-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali.

- Biex tikkumpensa għar-riżultati mhux konvinċenti fuq il-benesseri ġenerali fl-UE 
pprovduti mill-mudell CORTAX, il-Kummissjoni Ewropea tenfasizza il-benefiċċji 
dinamiċi fit-tul ta’ integrazzjoni kontinwata tas-suq intern, li twassal biex, min-naħa l-
waħda, l-investimenti nazzjonali jiġu sostitwiti b’investimenti transkonfinali, u min-
naħa l-oħra, biex l-UE inġenerali ssir aktar attraenti għall-investituri multinazzjonali.
Din hija sempliċi suppożizzjoni, li għaliha ma ngħatat ebda prova konkreta. Barra minn 
hekk, l-affermazzjoni tal-Kummissjoni li se jkun hemm effetti dinamiċi hija bbażata 
fuq il-benefiċċji preżunti li jirriżultaw b’żieda fil-kompetittività korporattiva li tiġi 
ġġenerata bl-integrazzjoni tas-suq intern. Filwaqt li l-kompetittività korporattiva hija 
essenzjali, din mhux neċessarjament tiġi riflessa fiż-żieda tal-kompetittività tal-
ekonomiji fit-totalità tagħhom. Korrelazzjoni pożittiva bejn il-kompetittività 
korporattiva u l-prosperità ġenerali tan-nazzjonijiet tista’ ssir biss f’ċertu 
kundizzjonijiet. Għalhekk, tali affermazzjonijiet għandhom jiġu sostanzjati b’mod 
dettaljat, u din hija xi ħaġa li għandha tagħmel il-Kummissjoni.
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L-effetti fuq is-sovranità fiskali tal-Istati Membri

4. Il-Kummissjoni tqis li, billi jinżamm il-kontroll fuq ir-rati tat-tassazzjoni, l-Istati Membri 
jkunu qed iħarsu s-sovranità fiskali tagħhom, u għalhekk tqis li l-prinċipju tas-sussidjarjetà 
huwa rispettat.

Id-dħul tat-taxxa tal-istati jiddependi kemm mill-valur nominali tar-rata tat-tassazzjoni u 
kemm mill-bażi tat-taxxa. Is-sovranità fiskali fil-qasam tat-taxxa korporattiva tirrikjedi kontroll 
kemm fuq il-bażi tat-taxxa u kemm fuq ir-rata tat-tassazzjoni. Il-limitazzjoni tal-possibilitajiet li
jiġi eżerċitat dak il-kontroll tfisser li se jkun hemm telf tas-sovranità fiskali.

L-applikazzjoni tal-Bażi għat-Taxxa Konsolidata Komuni se jkollha effetti diretti fuq il-bażi 
tat-taxxa ta’ kull wieħed mill-Istati Membri, kif ukoll effetti indiretti fuq ir-rata tat-
tassazzjoni, billi l-Istati Membri se jkollhom jaġġustawha biex itaffu l-effetti fuq id-dħul tat-
taxxa li jirriżultaw bil-bidla fil-bażi tat-taxxa.

Għalhekk dan ifisser li l-implimentazzjoni tad-Direttiva tirriżulta f’limitazzjoni sinifikanti 
tas-sovranità fiskali tal-Istati Membri.

Għaldaqstant, l-argumenti mressqa mill-Kummissjoni huma kontradittorji u mhux sostanzjati 
biżżejjed.

Il-Bażi Legali

5. Hemm kontradizzjoni bejn il-ħtieġa li jitneħħew l-ostakli tat-taxxa fis-suq waħdieni u s-
sovranità fiskali tal-Istati Membri. Il-kwistjoni hija dwar sa liema punt tista’ tiġi ġġustifikata l-
limitazzjoni tal-kompetenzi tal-Istati Membri fil-qasam tat-tassazzjoni korporattiva għall-fini 
tal-funzjonament tas-suq waħdieni (Article 115 tat-TFUE). S’issa, l-azzjoni leġiżlattiva tal-UE 
fil-qasam tat-tassazzjoni diretta kienet limitata għal oqsma speċifiċi. Din il-proposta għandha 
l-għan li twessa’ konsiderevolment l-azzjoni tal-UE fil-qasam tat-tassazzjoni korporattiva. 
Għalhekk, il-ħtieġa ta’ azzjoni leġiżlattiva fil-livell tal-UE għandha tiġi ġġustifikata bi kriterji 
oġġettivi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma pprovdiet ebda ġustifikazzjoni konvinċenti dwar 
il-mod kif l-għażla ta’ kull wieħed mill-Istati Membri dwar ir-regoli fiskali tiegħu stess għandha 
tkun limitata għal-linji proposti.

Fil-kuntest tal-UE, il-kunċett tas-sussidjarjetà għandu natura dinamika (jew ambivalenti), kif 
stabbilit fil-punt 3 tal-Protokoll tat-Trattat ta’ Amsterdam: “Is-Sussidjarjetà hija kunċett 
dinamiku u għandha tiġi applikata fid-dawl tal-objettivi kif stabbiliti fit-Trattat. Hi tippermetti li 
l-azzjoni tal-Komunità fil-limiti tal-poteri tagħha tespandi meta ċ-ċirkostanzi hekk jeħtieġu, u 
min-naħa l-oħra, li tkun ristretta u sospiża meta ma tkunx aktar ġustifikata.”

Għalhekk, il-kunċett tas-sussidjarjetà jippemetti li titwessa’ l-azzjoni tal-UE, fil-limiti tal-
kompetenzi tagħha. L-Artikolu 5 tat-TUE jistabbilixxi li, skont il-prinċipju tal-għoti tal-
kompetenzi, l-Unjoni għandha taġixxi biss fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilha mill-Istati 
Membri fit-Trattati. F’dak li jirrigwarda din il-proposta għal Direttiva,  li l-bażi legali tagħha 
huwa l-Artikolu 115 tat-TFUE, il-Kummissjoni hija obbligata tipprovdi ġustifikazzjoni 
kwalitattiva u kwantittativa, fir-rigward tas-sussidjarjetà, biex tkun tista’ titwessa’ l-azzjoni tal-
UE.
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Għal dawn ir-raġunijiet, il-Bureau Permanenti tal-Kamra tad-Deputati ddeċieda li joħroġ 
opinjoni motivata li ssostni li din il-proposta għal Direttiva ma tikkonformax mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Din l-opinjoni motivata hija intiża għall-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill 
Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea.

      (firma)

Roberta Alma Anastase

        President tal-Parlament tar-Rumanija


