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2009/2174(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
êitazzjoni 5 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti 
tal-Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-
KawŜa C-255/02 tal-21 ta' Frar 2006 
(Halifax et al. v. Commissioners of 
Customs & Excise) li fiha l-Qorti 
ddeëidiet li l-Sitt Direttiva tal-VAT 
(Direttiva 77/388/KEE) tipprekludi d-dritt 
ta’ persuna taxxabbli li tnaqqas l-input 
VAT imħallsa meta t-tranŜazzjonijiet li 
jagħtu lok għal dan id-dritt jikkostitwixxu 
prattika abbuŜiva, 

imħassar 

Or. en 
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êitazzjoni 6 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti 
tal-Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-
KawŜa C-524/04 tat-13 ta’ Marzu 2007 
(Test Claimants in the Thin Cap Group 
Litigation v. Commissioners of Inland 
Revenue), li fiha l-Qorti ddeëidiet li l-
Artikolu 43 tat-Trattat KE ma 
jipprekludix leāiŜlazzjoni ta’ Stat Membru 
li tirristrināi d-dritt ta’ ħolqien ta’ skema 
korporattiva purament artifiëjali għal 
raāunijiet ta’ tassazzjoni biss, 

imħassar 

Or. en 
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Premessa D 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

D. billi l-evitar tat-taxxi u l-evaŜjoni tat-
taxxi fil-livell internazzjonali 
jikkostitwixxu ostaklu serju sabiex 
jintlaħqu l-Għanijiet ta' śvilupp tal-
Millennju, 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Premessa F 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

F. billi l-abilità ta' kumpaniji 
multinazzjonali li jagħmlu uŜu estensiv ta' 
rifuāji fiskali u ëentri offshore bħala parti 
mill-istrateāiji ta' evitar ta' taxxi hija 
f'kunflitt mal-prinëipju ta' kompetizzjoni 
āusta u responsabbiltà korporazzjonali, 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

I. billi l-adozzjoni tal-General Anti-
Avoidance Principles (GAAP) jagħtu lill-
awtoritajiet fiskali l-poter li jikkunsidraw 
jekk l-iskop prinëipali ta' transazzjoni 
partikulari jkunx l-evitar jew it-tnaqqis 
tal-piŜ tat-taxxi, u jekk dan ikun il-kaŜ, li 
jiāu imposti taxxi addizzjonali sabiex 
ipattu għal dan l-evitar jew tnaqqis, 

imħassar 

Or. en 
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K. billi l-isforzi konāunti tal-G-20 u tan-

NU, flimkien mal-isforzi fi ħdan il-qafas 

tal-inizjattivi mmexxija mill-OECD, 

ipproduëew xi riŜultati promettenti fil-

qasam tal-governanza tat-taxxi; billi dawk 

ir-riŜultati għad m'humiex suffiëjenti biex 
jeħduha mal-isfidi li jippreŜentaw ir-
rifuāji fiskali u ë-ëentri offshore u jeħtieā 

li jkunu segwiti b'azzjoni deëiŜiva, effettiva 

u konsistenti, 

K. billi l-isforzi konāunti tal-G-20 u tan-

NU, flimkien mal-isforzi fi ħdan il-qafas 

tal-inizjattivi mmexxija mill-OECD, 

ipproduëew riŜultati promettenti fil-qasam 

tal-governanza tat-taxxi; billi dawk ir-

riŜultati jeħtieā li jkunu segwiti b'azzjoni 

deëiŜiva, effettiva u konsistenti, 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Ifakkar, f’dan il-kuntest, li huwa ta’ 
importanza ewlenija li jintemm l-uŜu ta’ 
persuni āuridiëi artifiëjali bħala mod kif 
tiāi evitata t-tassazzjoni; isostni wkoll li 
minflok segretezza bankarja, l-iskambju 
awtomatiku ta’ informazzjoni għandha 
tkun il-prassi prevalenti fië-ëirkustanzi 
kollha u fil-pajjiŜi kollha tal-UE u t-
territorji dipendenti; jilqa’ b’sodisfazzjon 
f'dan ir-rigward il-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-koperazzjoni 
amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni, 
għaliex, inter alia, testendi l-koperazzjoni 
bejn l-Istati Membri biex tkopri t-taxxi ta' 
kwalunkwe tip, tabolixxi s-segretezza 
bankarja, u tistabbilixxi l-iskambju 
awtomatiku ta' informazzjoni bħala 
regola āenerali; 

imħassar 

Or. en 



 

AM\803731MT.doc 8/10 PE432.926v01-00 

 MT 

 

3.2.2010 A7-0007/8 

Emenda  8 
Jean-Paul Gauzès 
f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0007/2010 
Leonardo Domenici 
Il-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet fiskali  

2009/2174(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 6 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jenfasizza t-talba magħmula mill-

Parlament, fil-poŜizzjoni tiegħu tal-24 ta' 

April 2009, li jiāi estiŜ b'mod sostanzjali l-

kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 

2003/48/KE, b'mod partikolari biex tkopri 

l-entitajiet legali (speëjalment kumpaniji 

privati u trusts) u forom varji ta' dħul minn 

investiment; ifakkar li d-dispoŜizzjonijiet 
tad-Direttiva 2003/48/KE għandhom jiāu 
estiŜi għal Singapore, Hong Kong, Makao 
jew āurisdizzjonijiet oħra bħal Dubai, 
New Zealand, il-Gana, u ëerti Stati tal-
Istati Uniti tal-Amerika  li mhumiex 
marbuta mid-Direttiva 2003/48/KE u li 
huma għalhekk post favorit għal dawk li 
jevadu t-taxxa;  

6. Jenfasizza t-talba magħmula mill-

Parlament, fil-poŜizzjoni tiegħu tal-24 ta' 

April 2009, li jiāi estiŜ b'mod sostanzjali l-

kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 

2003/48/KE, b'mod partikolari biex tkopri 

l-entitajiet legali (speëjalment kumpaniji 

privati u trusts) u forom varji ta' dħul minn 

investiment; 

Or. en 
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Paragrafu 14 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

14. Jilqa' bi pjaëir, bħala l-ewwel pass,  il-
progress li sar fil-qasam tal-governanza 

fiskali tajba b'riŜultat ta' inizjattivi f'fora 

internazzjonali oħrajn bħalma huma l-G-

20, il-G-8, in-NU u b'mod partikolari fl-

OECD; iqis, madankollu, li l-impenji 
meħuda mill-G-20 sal-lum mhumiex 
biŜŜejjed biex jiffaëëjaw l-isfidi 
ppreŜentati mill-evaŜjoni tat-taxxa, ir-
rifuāji fiskali u ë-ëentri offshore;  

14. Jilqa' bi pjaëir, il-progress li sar fil-

qasam tal-governanza fiskali tajba b'riŜultat 

ta' inizjattivi f'fora internazzjonali oħrajn 

bħalma huma l-G-20, il-G-8, in-NU u 

b'mod partikolari fl-OECD; 
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Paragrafu 17 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

17. Iqis li hemm bŜonn ta' konsistenza u ta' 

politika āenwina tal-UE għal governanza 

fiskali tajba; jemmen li l-kredibiklità tal-
Unjoni Ewropea tiddependi, inter alia, 
mir-rieda tagħha li l-ewwel tagħmel 
pressjoni fuq ir-rifuāji fiskali fit-territorji 
tagħha stess bħala eŜempju ta' 
governanza tajba; jitlob lill-Kummissjoni 

sabiex timmoniterja bir-reqqa, f'dan il-

kuntest, l-implimentazzjoni integrali u ta' 

malajr tal-azzjonijiet stipulati fil-

komunikazzjoni tagħha dwar il-

promozzjoni ta' governanza tajba fi 

kwistjonijiet fiskali;   

17. Iqis li hemm bŜonn ta' konsistenza u ta' 

politika āenwina tal-UE għal governanza 

fiskali tajba; jitlob lill-Kummissjoni sabiex 

timmoniterja bir-reqqa, f'dan il-kuntest, l-

implimentazzjoni integrali u ta' malajr tal-

azzjonijiet stipulati fil-komunikazzjoni 

tagħha dwar il-promozzjoni ta' governanza 

tajba fi kwistjonijiet fiskali;   

Or. en 

 

 


