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4.5.2016 A8-0157/38 

Emenda  38 

Marco Valli, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Fir-rigward tal-iskambju tal-

informazzjoni bejn l-Istati Membri, id-

Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-

15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u 

li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE diġà 

tipprovdi għall-iskambju awtomatiku 

obbligatorju tal-informazzjoni f'numru ta' 

oqsma. Il-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

għandu jitwessa' sabiex tipprovdi għall-

iskambju awtomatiku obbligatorju tar-

rapporti pajjiż b'pajjiż bejn l-Istati Membri. 

(11) Fir-rigward tal-iskambju tal-

informazzjoni bejn l-Istati Membri, id-

Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-

15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u 

li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE diġà 

tipprovdi għall-iskambju awtomatiku 

obbligatorju tal-informazzjoni f'numru ta' 

oqsma. Il-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

għandu jitwessa' sabiex tipprovdi l-

iskambju awtomatiku obbligatorju tar-

rapporti pajjiż b'pajjiż bejn l-Istati Membri 

u l-komunikazzjoni ta' tali rapporti lill-

Kummissjoni, u l-informazzjoni rilevanti 

għandha ssir pubblika. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/39 

Emenda  39 

Marco Valli, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) L-iskambju awtomatiku 

obbligatorju tar-rapporti pajjiż b'pajjiż bejn 

l-Istati Membri għandu f'kull każ jinkludi l-

komunikazzjoni ta' sett definit ta' 

informazzjoni bażika li tkun aċċessibbli 

għal dawk l-Istati Membri li fihom, fuq il-

bażi tal-informazzjoni fir-rapport pajjiż 

b'pajjiż, entità waħda jew aktar tal-Grupp 

MNE huma jew residenti għal skopijiet ta' 

taxxa, jew huma soġġetti għat-taxxa fir-

rigward tal-kummerċ imwettaq permezz ta' 

stabbiliment permanenti ta' Grupp MNE. 

(12) L-iskambju awtomatiku 

obbligatorju tar-rapporti pajjiż b'pajjiż bejn 

l-Istati Membri għandu f'kull każ jinkludi l-

komunikazzjoni ta' sett definit ta' 

informazzjoni bażika li għandha tkun 

pubblika u trasparenti sabiex jiġu 

identifikati dawk l-Istati Membri li fihom, 

fuq il-bażi tal-informazzjoni fir-rapport 

pajjiż b'pajjiż, entità waħda jew aktar tal-

Grupp MNE huma jew residenti għal 

skopijiet ta' taxxa, jew huma soġġetti għat-

taxxa fir-rigward tal-kummerċ imwettaq 

permezz ta' stabbiliment permanenti ta' 

Grupp MNE. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/40 

Emenda  40 

Marco Valli, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati r-

rekwiżiti lingwistiċi għall-iskambju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar ir-

rapportar pajjiż b'pajjiż. Huwa wkoll 

meħtieġ li jiġu adottati l-arranġamenti 

prattiċi meħtieġa għat-titjib tan-netwerk 

NKK. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tal-

Artikoli 20(6) u 21(7), il-Kummissjoni 

għandha tingħata setgħat ta' 

implimentazzjoni. Dawn is-setgħat 

għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

(16) Jeħtieġ li jiġu speċifikati r-

rekwiżiti lingwistiċi għall-iskambju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar ir-

rapportar pajjiż b'pajjiż. Jeħtieġ ukoll li 

jiġu adottati l-arranġamenti prattiċi 

meħtieġa għall-iżgurar ta' massimu ta' 

pubbliċità u trasparenza u għat-titjib tan-

netwerk NKK. Sabiex jiġu żgurati 

kondizzjonijiet uniformi għall-

implimentazzjoni tal-Artikoli 20(6) u 

21(7), il-Kummissjoni għandha tingħata 

setgħat ta' implimentazzjoni. Dawn is-

setgħat għandhom jiġu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/41 

Emenda  41 

Marco Valli, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Artikolu 8aa – paragrafu 2  

Direttiva 2011/16/UE 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità kompetenti ta' Stat 

Membru fejn ir-Rapport Pajjiż b'Pajjiż ġie 

riċevut skont il-paragrafu 1 għandha, 

permezz ta' skambju awtomatiku, 

tikkomunika r-rapport lil kwalunkwe Stat 

Membru ieħor li fih, fuq il-bażi tal-

informazzjoni fir-rapport pajjiż b'pajjiż, 

Entità Kostitwenti waħda jew aktar tal-

Grupp MNE tal-Entità ta' Rapportar huma 

jew residenti għal skopijiet ta' taxxa, jew 

huma soġġetti għat-taxxa fir-rigward tal-

kummerċ imwettaq permezz ta' 

stabbiliment permanenti sal-iskadenza 

stipulata fil-paragrafu 4. 

2. L-awtorità kompetenti ta' Stat 

Membru fejn ir-Rapport Pajjiż b'Pajjiż ġie 

riċevut skont il-paragrafu 1 għandha, 

permezz ta' skambju awtomatiku, 

tikkomunika r-rapport lil kwalunkwe Stat 

Membru ieħor li fih, fuq il-bażi tal-

informazzjoni fir-rapport pajjiż b'pajjiż, 

Entità Kostitwenti waħda jew aktar tal-

Grupp MNE tal-Entità ta' Rapportar huma 

jew residenti għal skopijiet ta' taxxa, jew 

huma soġġetti għat-taxxa fir-rigward tal-

kummerċ imwettaq permezz ta' 

stabbiliment permanenti sal-iskadenza 

stipulata fil-paragrafu 4. Dik l-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru għandha 

wkoll tikkomunika r-rapport pajjiż b'pajjiż 

lill-Kummissjoni, li għandha tagħmlu 

pubbliku u aċċessibbli. 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0157/42 

Emenda  42 

Marco Valli, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0157/2016 

Dariusz Rosati 

Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni 

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS) 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 8aa – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3 a. 3a. Dik l-informazzjoni għandha 

ssir pubblika billi titqiegħed online fuq is-

sit web tal-Grupp MNE. 

Or. en 

 

 


