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Bernard Monot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O Conselho Europeu, nas suas 

conclusões de 18 de dezembro de 2014, 

sublinhou a necessidade urgente de 

desenvolver esforços na luta contra a elisão 

fiscal e o planeamento fiscal agressivo, 

tanto a nível global como a nível da União. 

Salientando a importância da transparência, 

o Conselho Europeu congratulou-se com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta sobre a troca automática de 

informações relativas a acordos fiscais 

prévios na União. 

(2) O Conselho Europeu, nas suas 

conclusões de 18 de dezembro de 2014, 

sublinhou a necessidade urgente de 

desenvolver esforços na luta contra a elisão 

fiscal e o planeamento fiscal agressivo, 

tanto a nível global como a nível da União. 

Salientando a importância da transparência, 

o Conselho Europeu congratulou-se com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta sobre a troca automática de 

informações relativas a acordos fiscais 

prévios na União. É, por conseguinte, de 

lamentar que o Conselho ECOFIN tenha 

tomado uma posição menos restritiva do 

que a expressa no texto da Comissão e no 

parecer da Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários, ao reduzir o 

âmbito de aplicação e as modalidades de 

intercâmbio.  
 

Or. fr 

Justificação 

A posição do Conselho ECOFIN de 6 de outubro suprime parcialmente a retroatividade e 

adia a entrada em vigor, dando aos Estados-Membros mais ativos nas decisões tempo para 

se organizarem para limparem o stock existente e eliminar os abusos mais flagrantes. 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade competente de um 

Estado-Membro deve comunicar 

igualmente às autoridades competentes de 

todos os outros Estados-Membros, bem 

como à Comissão Europeia, as 

informações sobre acordos fiscais prévios 

transfronteiras e acordos prévios de preços 

de transferência estabelecidos nos 10 anos 

anteriores à data de entrada em vigor e 

ainda válidos à data de entrada em vigor 

da presente diretiva; 

2. A autoridade competente de um 

Estado-Membro deve comunicar 

igualmente às autoridades competentes de 

todos os outros Estados-Membros, bem 

como à Comissão Europeia, as 

informações sobre acordos fiscais prévios 

transfronteiras e acordos prévios de preços 

de transferência estabelecidos nos 10 anos 

anteriores à data de entrada em vigor e 

ainda válidos à data de adoção da presente 

diretiva; A pedido de um outro 

Estado-Membro, a autoridade competente 

comunica o conjunto das decisões e dos 

acordos prévios, sem condicionantes de 

data nem de validade.  

Or. fr 

Justificação 

Face aos escândalos das decisões fiscais abusivas e às práticas de otimização fiscal 

agressivas organizadas por certos Estados da UE, não basta dar uma resposta para o futuro.  

Para que os países lesados possam calcular o seu prejuízo e, se for caso disso, recuperar as 

verbas, devem ter um acesso integral à informação, sem terem de se limitar às decisões 

tomadas ainda válidas e tomadas há menos de dez anos antes da entrada em vigor da 

diretiva. 
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