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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Regoli ġenerali kontra l-abbuż 

(GAARs) huma inklużi fis-sistemi fiskali 

sabiex jindirizzaw prattiki tat-taxxa 

abbużivi li għadhom ma ġewx indirizzati 

permezz ta’ dispożizzjonijiet 

speċifiċikament immirati. Għaldaqstant il-

GAARs għandhom funzjoni mmirata biex 

timla l-vojt, li mgħandux jaffettwa l-

applikabbiltà ta’ regoli speċifiċi kontra l-

abbuż. Fi ħdan l-Unjoni, l-applikazzjoni ta’ 

GAARs għandu jkun limitat għal 

arranġamenti li huma "kompletament 

artifiċjali" (mhux ġenwini); inkella, il-

kontribwent għandu jkollu d-dritt li jagħżel 

l-aktar struttura effiċjenti ta’ taxxa għall-

affarijiet kummerċjali tiegħu. Barra minn 

hekk huwa importanti li jkun żgurat li l-

GAARs japplikaw f’sitwazzjonijiet interni, 

fi ħdan l-Unjoni u vis-à-vis pajjiżi terzi 

b’mod uniformi, biex l-ambitu u r-riżultati 

tal-applikazzjoni tagħhom f’sitwazzjonijiet 

interni u transkonfinali ma jvarjawx. 

 Regoli ġenerali kontra l-abbuż 

(GAARs) huma inklużi fis-sistemi fiskali 

sabiex jindirizzaw prattiki tat-taxxa 

abbużivi li għadhom ma ġewx indirizzati 

permezz ta’ dispożizzjonijiet 

speċifiċikament immirati. Għaldaqstant il-

GAARs għandhom funzjoni mmirata biex 

timla l-vojt, li mgħandux jaffettwa l-

applikabbiltà ta’ regoli speċifiċi kontra l-

abbuż. Fi ħdan l-Unjoni, l-applikazzjoni 

tal-GAARs għandha tiġi applikata għal 

arranġamenti attwati għall-iskop ewlieni 

jew wieħed mill-iskopijiet ewlenin li 

jinkiseb vantaġġ fiskali li jmur kontra l-

għan u l-iskop tad-dispożizzjonijiet fiskali 

li kieku japplikaw mingħajr ma 

jipprevjenu kontribwent tat-taxxa milli 

jagħżel l-aktar struttura effiċjenti għal 

affarijiet kummerċjali tagħha. Barra minn 

hekk huwa importanti li jkun żgurat li l-

GAARs japplikaw f’sitwazzjonijiet interni, 

fi ħdan l-Unjoni u vis-à-vis pajjiżi terzi 

b’mod uniformi, biex l-ambitu u r-riżultati 

tal-applikazzjoni tagħhom f’sitwazzjonijiet 

interni u transkonfinali ma jvarjawx. 

Or. en 
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  L-Istati Membri għandhom 

jimplementaw dispożizzjonijiet dettaljati li 

jiċċaraw it-tifsira ta’ arranġamenti mhux 

ġenwini u attivitajiet oħra fi kwestjonijiet 

tat-taxxa soġġetti għal sanzjonijiet. Is-

sanzjonijiet għandhom jiġu delineati 

b’mod ċar sabiex ma tinħoloqx inċertezza 

legali u jkun dispost inċentiv qawwi għal 

konformità sħiħa mal-liġi tat-taxxa. 

Or. en 

 

 


