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Suġġett: Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli 
għall-pagamenti ta' imgħax u ta' royalties bejn kumpaniji assoċjati ta' Stati 
Membri differenti (tfassil mill-ġdid)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Skont il-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-
teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali1, grupp ta’ ħidma konsultattiv magħmul mis-Servizzi 
Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandu jeżamina kull proposta 
għal tfassil mill-ġdid preżentata mill-Kummissjoni.

Annessa, il-Membri jistgħu jsibu l-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv dwar il-proposta 
msemmija fis-suġġett.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għandu jagħti l-fehma tiegħu dwar din l-opinjoni waqt il-
laqgħa tiegħu tal-1 ta' Marzu 2012

Anness

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 16 ta' Jannar 2012

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli 
għall-pagamenti ta' imgħax u ta' royalties bejn kumpaniji assoċjati ta' Stati Membri 
differenti
COM(2011)0714 tal-11 ta' Novembru 2011 – 2011/0314(CNS)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta’ tfassil mill-ġdid tal-atti legali, u b’mod partikulari il-punt 9 tiegħu, il-
Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, li jikkonsisti mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, iltaqa’ fit-28 ta’ Novembru 2011 bl-iskop li 
janalizza, fost affarjiet oħra, il-proposta msemmija qabel li tressqet mill-Kummissjoni.

F'din il-laqgħa1, l-evalwazzjoni tal-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tfassal mill-ġdid id-
Direttiva tal-Kunsill 2003/49/KE tat-3 ta' Ġunju 1990 dwar sistema komuni ta' tassazzjoni 
applikabbli għall-pagamenti ta' imgħax u ta' royalties bejn kumpaniji assoċjati ta' Stati 
Membri differenti wasslet biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, mingħajr dissens, 
li l-proposta ma fiha l-ebda emenda sostantiva, għajr il-bidliet li ġew identifikati bħala tali. Il-
Grupp ta' Ħidma kkonkluda wkoll, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux 
mibdula tal-att iżjed bikri b'dawk l-emendi sostantivi, li l-proposta fiha kodifikazzjoni ċara 
tat-test eżistenti, mingħajr xi tibdil fis-sustanza tiegħu.
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1 Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv kellu għad-dispożizzjoni tiegħu l-verżjonijiet tal-proposta bl-Ingliż, bil-
Franċiż u bil-Ġermaniż u ħadem bil-verżjoni bl-Ingliż, peress li din kienet il-verżjoni oriġinali tat-test taħt 
diskussjoni.


