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uq medda ta’ snin kellna diversi ‘stejjer ﬁnanzjarji’ li ħolqu reazzjonijiet internazzjonali
peress li kienu jikxfu aﬀarijiet li setgħu kienu illegali
kif ukoll kixfu aﬀarijiet li
kienu totalment legali imma
li jissodisfaw kurżitajiet frott
ta’ sensazzjonaliżmu ġurnalistiku.
Kellna dawk li baqgħu
magħruﬁn bħala il-Jersey
Leaks li kienu assoċjati malgżira ta’ Jersey; kellna sSwiss Leaks assoċjati malIsvizzera; kellna l-Lux Leaks
assoċjati mal-Lussemburgu.
Aktar riċenti kellna l-Panama Papers assoċjati malPanama u l-kumpanija Mossack Fonseca u f’dawn iljiem għandna dawk li qegħdin jissejħu Paradise Papers
assoċjati mad-ditta legali
Appleby.
Ma nistagħġibx li jkun
hawn konfużjoni tal-imħuħ
speċjalment meta tqis li kollox jitħallat ħaġa m’oħra,
meta dan m’għandux ikun,
u meta jissemmew nies prominenti, bħalma ssemmiet
ir-Reġina Eliżabetta II tarRenju Unit; il-kantanta ta’
fama mondjali Shakira; issewwieq tal-karozzi Lewis
Hamilton; il-kantawtur Bono u oħrajn.
Kollox ﬁ sfond ta’ sensazzjonaliżmu ġurnalistiku
minn ġurnali klassiﬁkati
bħala tabloid papers li jużaw
xi biċċa aħbar li primarjament tkun bażata biex twassal informazzjoni li tissodisfa kurżitajiet dwar personaġġi ta’ fama. Bħal donnu
l-punt tat-tluq ikun li kull
ħaġa li dwarha jissemmew
personaġġi bħal dawn ikollha ﬁha l-illegalità.
Dan waqt li bosta huma lGvernijiet, istituzzjonijiet in-

ternazzjonali u anke l-Unjoni
Ewropea li jesprimu tħassib
serju dwar ċirkolazzjoni ta’
ﬂus li s-sorsi tagħhom jistgħu jkunu l-korruzzjoni,
traﬃkar ta’ droga, traﬃkar
uman, terroriżmu u bejgħ
ta’ armi f’kull forma tagħhom.
Huwa għalhekk importanti li ssir distinzjoni. Ħasil
ta’ ﬂus ġejjin minn aﬀarijiet
kriminali hija ħaġa, evażjoni
ta’ taxxa fuq ﬂus li jkunu
ġejjin minn sorsi leġittimi
imma li ma jkunux qegħdin
jiġu dikjarati hija ħaġ’oħra,
anke jekk ﬁt-tnejn hemm lelement ta’ reat.
Iżda imbagħad hemm dak
li qegħdin naraw bħalissa,
nies leġittimi li kellhom kull
dritt għall-privatezza tagħhom, li qegħdin jinvestu
ﬂushom f’ċentri li mhumiex
magħruﬁn għal ħasil ta’ ﬂus
imma li permezz tagħhom,
u b’mod eﬃċjenti ma jinqabdux b’taxxa kbira, jew taxxa
doppja. Hu magħruf li meta
jkollok investiment li jaqbeż
minn fruntiera għal oħra jista’ jkun intaxxat għal darba,
tnejn, tlieta. Huwa għalhekk
li jkun hemm istituzzjonijiet
ﬁnanzjarji li jiggwidaw lil
dak li jkun mhux biex jevadi
t-taxxa imma biex ma jkunx
sottomess għal taxxa aktar
milli jkollu għalfejn.
Sfortunatament għandek
sezzjonijiet tal-midja li dawn
id-distinzjonijiet mhumiex
jagħmluhom u qed iħalltu
kollox ma’ kollox. Ma naħsibx li l-fatt li r-Reġina Eliżabetta II tinvesti f’territorju
li huwa tagħha stess tista’
ssejjaħlu ħasil ta’ ﬂus jew li
għamlet xi ħaġa illegali.
Aspett mill-aktar importanti hu t-trasparenza. Malta
għandna t-trasparenza, ﬁssens li kull kumpanija li tit-

waqqaf tiddaħħal f’Reġistru
Pubbliku.
Kull min irid jista’ jmur
fuq l-Internet u jkollu aċċess
għal dan ir-Reġistru. Hemmhekk tista’ bil-libertà kollha
tﬁttex fuq liema kumpanija
trid. Tara min huma d-diretturi tagħha. Tara jekk għamletx proﬁtti jew le. Tara min
huma l-azzjonisti tagħha.
Din hija kollha informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u allura ħadd ma jista’, u
ħadd ma għandu, jipprova
jitfa’ dellijiet fuq pajjiżna meta għandna Reġistru Pubbliku.
Jgħidu x’jgħidu u jgħidu
min jgħidu, jippruvaw kemm
jippruvaw iħalltuna ma’
oħrajn jibqa’ l-fatt li f’Malta
m’għandniex is-segretezza.
Anzi. F’Malta għandna ttrasparenza. Xi ħaġa li nixtiequ, u li qegħdin naraw li
kull pajjiż ikollu.
Hemm imbagħad l-iskambjar awtomatiku ta’ informazzjoni. Aħna, bħala
membri tal-Unjoni Ewropea
niﬀurmaw parti minn din
is-sistema ta’ skambjar awtomatiku ta’ informazzjoni
u li permezz tagħha l-Kummissarju tat-Taxxi Interni
tagħna jirċievi l-kontijiet talMaltin kollha ﬁl-banek kollha Ewropej. U hekk ngħaddu l-informazzjoni aħna.
Imma mhux biss. Sentejn
ilu, f’Berlin, iﬃrmajt ma’ 50
ġurisdizzjoni li mingħandhom il-Kummissarju tat-Taxxi Interni tagħna jista’ jitlob/jagħti
informazzjoni.
Dawn l-aﬀarijiet jafhom
kulħadd, imma sakemm ilﬂus ikunu qegħdin jiddaħħlu b’mod leġittimu u sakemm ikunu qed jitħallsu ttaxxi f’pajjiż jew ieħor ma
jkun qed isir xejn ħażin.
Mhux ta’ b’xejn li l-aqwa

ċertiﬁkat fuq dan tawulna lKumitat tal-Parlament Ewropew imsejjaħ PANA Committee li ddikjaraw ﬁr-rapport tagħhom li fuq il-ħasil
tal-ﬂus u t-trasparenza, Malta wettqet f’qafas legali irregoli kollha tal-Unjoni Ewropea u tal-Organizzazzjoni
Internazzjonali l-OECD. Dwar
ir-reġim tat-taxxa ta’ pajjiżna
ddikjaraw li dan jirrispetta
l-iStandards tal-Unjoni Ewropea u dawk internazzjonali.
Hija ħasra li ċerti gazzetti
Maltin jippruvaw iħammġu
lil pajjiżna u jkomplu wkoll
jiksru l-privatezza ta’ diversi personalitajiet, huma min
huma, għalxejn b’xejn. Kulħadd għandu dritt għallprivatezza fuq x’jagħmel bi
ﬂus li jaqla’ b’mod leġittimu
u li fuqhom titħallas it-taxxa
dovuta. Fuq liema kriterju
għandu jixxandar kontenut
ta’ testment, min wiret xiex
u mingħand min, u kemm
għandu jew m’għandux
ﬂus?
Dan huwa dak li jogħxew
ﬁh it-‘tabloids’, aﬀarijiet li
ma jagħmlulna ebda ġid
bħala pajjiż għax is-servizzi
ﬁnanzjarji huma industrija.
Is-servizzi ﬁnanzjarji xogħolhom huwa li jinvestu b’mod
leċitu l-ﬂus ta’ min ikun
ġemma’ u anke ta’ kumpaniji. Titħallas it-taxxa f’Malta
u jekk ikunu wkoll azzjonisti f’pajjiżi oħrajn allura ttaxxa titħallas ukoll barra
minn Malta.
Huwa għalhekk li għandha tkun enfasizzata d-diﬀerenza li hemm bejn il-każ talParadise Papers u l-każi loħrajn li semmejt ﬁl-bidu ta’
din il-kitba. Li hemm din iddiﬀerenza mhux qiegħed
ngħidu jien, imma qed
jgħidu l-uﬃċjali għoljin l-

organizzazzjoni internazzjonali OECD li xogħolha hu li
tnaqqas kemm jista’ jkun levażjoni tat-taxxa b’mod internazzjonali u qiegħda tagħmel ħafna xogħol utli.
Malta hija membru tal-forum tal-OECD. Jista’ jagħti
l-każ li hemm liġijiet li
għadhom ma ġewx ﬁs-sehh
f’pajjiżna u pajjiżi membri
stati tal-Unjoni, imma dan
mhux għax xiħadd qiegħed
ikaxkar saqajh, imma għax,
bħalma għidt lill-midja ﬁ
Brussel aktar kmieni din ilġimgħa, l-Unjoni Ewropea
trid tagħti ċ-ċans lill-kumpaniji biex jaġġustaw u jifhmu l-liġijiet li jidħlu ﬁsseħħ sena jew sentejn oħra.
U allura jekk hemm ilmenti
dwar aﬀarijiet li qegħdin
isiru llum wieħed jista’ jifhem li dawn ma jibqgħux
isiru meta dawn id-direttivi
jidħlu ﬁs-seħħ.
L-industrija tas-servizzi
ﬁnanzjarji tħaddem ħafna
nies u tagħmel dan b’mod
leċitu, b’mod fejn il-kumpaniji jħallsu t-taxxa skont ittaxxa tal-pajjiż. Jekk it-taxxi
ta’ pajjiżna huma iktar baxxi
milli huma ﬁ Franza, ﬁlĠermanja jew ﬂ-Isvezja, dan
huwa dovut għall-fatt li
aħna m’għandniex dak issettur pubbliku li għandhom
huma.
Għandna kull dritt, għandna s-sovranità bħal kull pajjiż ieħor li jiddeċiedi l-livell
ta’ taxxi ta’ pajjiżu. Hu ﬂ-interess ta’ pajjiżna li, sakemm
dawn ikunu leċiti u jsegwu
d-direttivi, nattiraw lejn
Malta kumpaniji u fondi
oħrajn ﬂok imorru f’postijiet
oħrajn bħalma huma l-Lussemburgu, Londra u New
York. Hu ﬂ-interess tagħna
li dan ix-xogħol ikun qed issir min-nies kapaċi tagħna.
Irrid ﬁnalment infakkar
x’għidna bħala Partit Laburista dwar is-Servizzi Finanzjarji ﬁl-Programm Elettorali għall-Elezzjoni Ġenerali ta’ Ġunju li għadda:
“Inkomplu naħdmu biex
nikkonsolidaw u nkabbru dan is-settur ekonomiku mill-aktar fundamentali għall-Ekonomija Maltija.
Primarjament irridu nibqgħu nemmnu li ħadd ma
għandu jtappan is-servizzi
ﬁnanzjarji bil-partiġġjaniżmu politiku. Għalhekk se
nkomplu nsostnu u nﬁttxu,
kif dejjem għamilna, konsensus politiku ﬁl-viżjoni
tagħna għal Malta bħala
ċentru importanti f’dan ilqasam.
Dan huwa dak li qegħdin
nagħmlu u nkomplu nagħmlu bħala Gvern.

