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LINJA LI MA
TISTAX TINQABEŻ

EDWARD SCICLUNA /Ministru tal-Finanzi

D

an l-aħħar fuq l-aħbarijiet ta’ spiss
qegħdin nisimgħu
dwar it-taxxi, mhux biss fuq
skala nazzjonali imma wkoll
fuq skala Ewropea u internazzjonali. Min-naħa waħda
għandek il-fatt li t-taxxi
huma sors ta’ dħul ewlieni
għal kull pajjiż. Min-naħa loħra, it-taxxi huma element
ta’ kompetizzjoni bejn pajjiż
u ieħor.
Ta’ min isemmi t-tentattiv
biex ikun hemm koperazzjoni bejn il-pajjiżi ħalli kumpaniji, speċjalment dawk internazzjonali li qegħdin
f’aktar minn pajjiż wieħed,
ma jilagħbux pajjiż kontra lieħor jew, aktar minn hekk,
jagħmlu skemi li bihom jispiċċaw ma jħallsu taxxi
mkien. Dawn il-kumpaniji

jqabbdu konsulenti li jagħtuhom pariri dwar kif joħolqu kumpanija hawn u kumpanija hemm, u kif jisfruttaw il-ftehimiet dwar ittaxxa doppja.
Fost il-kumpaniji li jissemmew hemm l-iStarbucks, ilħwienet tal-kafè li nsibuhom
mad-dinja kollha; il-Google,
li tista’ tgħid li m’hawn
ħadd li ma semax bih; ilkumpanija tat-teknoloġija
Apple, u ħafna kumpaniji
oħrajn. Qiegħed joħroġ filmiftuħ li dawn, flimkien
ma’ bosta kumpaniji oħrajn,
qegħdin jispiċċaw ma jħallsux it-taxxa tal-kumpaniji.
L-Organizzazzjoni għallKoperazzjoni u l-Iżvilupp
Ekonomiċi (l-OECD) ilha
min-nofs id-disgħinijiet li
ħarġet rapport dwar taxxi li

jistgħu jkunu ta’ dannu fissens li huma ta’ telf għal
dawk il-pajjiżi fejn ikunu
rreġistrati dawn il-kumpaniji. Dan naturalment huwa
suġġett tekniku għax il-mod
kif kumpaniji jirnexxilhom
jevadu din it-taxxa huwa
kkomplikat.

Din kienet
rebħa importanti
għal Malta
Jissemmew ukoll il-pajjiżi,
gżejjer fil-Paċifiku jew filKaribew, li nsejħulhom refuġji fiskali (tax havens).
F’dawn il-postijiet, wieħed
jista’ jrekken b’segretezza lprofitti biex fuqhom ma

jħallasx it-taxxi.
U Malta, allura, kif tidħol
fin-nofs? L-ewwel nett għax
it-tentattivi li qegħdin isiru
qed isiru b’mod li m’humiex
immirati biss kontra s-segretezza. Malta ma temminx
fis-segretezza; fil-fatt hija
wieħed mill-pajjiżi trasparenti u tiskambja kwalunkwe informazzjoni meħtieġa
mal-awtoritajiet
tat-taxxi
f’pajjiżi oħrajn, b’konformità
mad-Direttivi Ewropej li jitolbu dan l-iskambju ta’ informazzjoni u ftehimiet bilaterali u multilaterali oħrajn.
Imma dwar il-livell tattaxxi fit-territorju tagħha tTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea lil
Malta jagħtiha d-dritt li ma
jindaħlilha ħadd. Din hija s-

sovranità li Malta dejjem
tisħaq fuqha. Pajjiżna huwa
kontra l-evażjoni tat-taxxa,
kemm fit-territorju tagħna
kif ukoll minn kumpaniji internazzjonali li jadottaw
prattiċi maħsubin biex jevadu t-taxxa, imma l-livell tattaxxi f’pajjiżna jiddeċidih ilParlament Malti.
F’pajjiżna l-Gvern huwa
kontra l-evażjoni ta’ din ittaxxa, kontra s-segretezza,
favur it-trasparenza, u kontra l-ħasil tal-flus. Fil-fatt
isiru ħafna evalwazzjonijiet
f’pajjiżna bħalma jsiru f’pajjiżi oħrajn biex dan jiġi
ċċertifikat. Għandna uffiċjali Maltin li jifformaw
parti minn timijiet li jagħmlu
l-evalwazzjonijiet
f’dawn
il-pajjiżi biex ikun hemm
is-serħan il-moħħ li ma
jkunx hemm ħasil talflus.
F’Malta nisimgħu wkoll
lill-Gvern, bl-appoġġ talOppożizzjoni, jisħaq li fejn
jidħlu t-taxxi ħadd m’għandu jindaħal lil pajjiżna u li
din hija linja li ma tistax
tinqabeż. Pajjiżna huwa
kontra l-evażjoni tat-taxxa,
iżda fl-istess ħin irid jipproteġi r-reġim tat-taxxi tiegħu. Dan minkejja li qiegħed
jiġi attakkat minn pajjiżi
Ewropej oħrajn li jixtiequ li
jbiddlu s-sistema tat-taxxi
ta’ pajjiżna bħala parti millisforz kontra l-evażjoni tattaxxa minn kumpaniji internazzjonali.
Kmieni din il-ġimgħa filKunsill tal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea,
b’ħafna persważjoni, negozjati u kuntatti rnexxielna
nikkonvinċu lil sħabna biex
jaraw li l-liġijiet kollha li
jsiru għall-quddiem f’dan
ir-rigward jieħdu approċċ
komuni imma flessibbli biex
ma jagħmlux ħsara lill-industrija tas-servizzi f’pajjiżna.
Din kienet rebħa importanti għal Malta. L-isforz
tagħna se jibqa’ li jkun kontra l-evażjoni tat-taxxa imma
li jkun liberu biex il-livelli
ġenerali tat-taxxa jibqgħu
jattiraw l-investiment internazzjonali lejn pajjiżna.

Il-kostitwenti u r-riżenji
Sur Editur.
Ma tanix li ma nħarrikx il-pinna
biex inniżżel xi ħsibijiet dwar ir-riżenja ta’ Marlene Farrugia mill-Moviment Laburista. Tassew farsa farsun
u tassew li kollox sar xejn mhu xejn,
stil Nazzjonalista.
Suppost indipendenti, iżda millgħada tar-riżenja tagħha, il-Kap talOppożizzjoni Simon Busuttil, ħatafha
għal mal-partit tiegħu u xtaq bil-wiċċ
tost kollu jaħtarha Ċerpersin fil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent. Hi
min-naħa tagħha ma qalitx le! Tajba
din mela vera indipendenti! U ħallina! Sewwa stqarr u mexa l-Prim Ministru Joseph Muscat li ma laqax u

ma setax jilqa’ t-talba tal-Kap tal-Oppożizzjoni li jaħtarha Ċerpersin talKumitat Parlamentari tal-Ambjent
għax kumitat irid ikollu maġġoranza
tal-Gvern u fil-każ tas-Sinjura Marlene Farrugia issa din m’għadhiex
man-naħa tal-Gvern u suppost lanqas man-naħa tal-Oppożizzjoni. Tassew li kemm Busuttil u Farrugia riedu, kif jgħidu l-Ingliżi: “They have
the cake and eat it”.
Farrugia qalet li rriżenjat dwar lambjent. Miskina issa ħarqitha qalbha dwar l-ambjent, meta dawk li
marret magħhom, l-Oppożizzjoni,
kienu ilhom għexieren ta’ snin ikasbru l-ambjent b’bini fuq art ODZ.

Hemm lista twila ta’ bini li sar fuq art
ODZ fi żmienhom. Dakinhar Farrugia Marlene għamiet, ittarxet u għalqet għalqa ħalqha.
Ħsieb ieħor ġieni. Kif qalet li baqgħet fil-Parlament għar-rispett talkostitwenti tagħha? Mela l-kostitwenti vvotawlha biex taqsam il-Kamra
tad-Deputati u tmur mal-partit oppost. Jekk veru tirrispetta lill-kostitwenti kellha tibqa’ sal-aħħar ta’ din
il-leġiżlatura, mhux tirriżenja f’nofsha. Jew jekk tirriżenja mill-Moviment
tal-PL, kellha tirriżenja wkoll millParlament. Hekk jaħdem min hu sinċier. Hawn jidher li Joe Cassar eksMinistru tas-Saħħa fl-aħħar Gvern

Nazzjonalista kien aktar sinċier u ta’
min jammirah għax irriżenja kemm
mill-PN kif ukoll mill-Parlament.
Ta’ min ifakkarha lil din id-Deputata Indipendenti, li kien bis-saħħa talMoviment tal-PL li rifset fil-Kamra
tad-Deputati mhux ma’ dawk li issa
marret magħhom. Imma lanqas ta’
dan ma kienet rikonoxxenti lejn ilMoviment tal-PL. Hekk saret id-dinja, xejn mhu xejn. Il-kostitwenti
għandhom jieħdu tagħlima li jivvutaw għal min veru jkun sinċier u
leali lejn il-partit jew moviment li
jkun se jirrappreżentahom.
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