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18.11.2015 A8-0317/11 

Alteração  11 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que, embora se tenha tornado 

cada vez mais complexo para as empresas 

que desenvolvem atividades 

transfronteiriças respeitar os vários 

sistemas fiscais, a globalização e a 

digitalização facilitaram a organização das 

atividades destas empresas através de 

centros financeiros off-shore e da criação 

de estruturas sofisticadas para reduzir a sua 

carga fiscal global; receia que, devido à 

crise económica, à crise da dívida e à 

consolidação orçamental, a maioria dos 

Estados-Membros tenham reduzido 

significativamente o pessoal das suas 

administrações fiscais; salienta que as 

administrações fiscais nacionais devem 

dispor de recursos suficientes, incluindo 

recursos humanos, para funcionarem 

eficazmente na prevenção, deteção e luta 

contra o planeamento fiscal agressivo, a 

evasão e a elisão fiscais, que geram uma 

substancial erosão da sua matéria coletável, 

e garantirem uma melhor e mais justa 

cobrança de impostos e a credibilidade do 

sistema fiscal; assinala que diversos 

estudos demonstraram que a existência de 

pessoal qualificado nas administrações 

fiscais traz significativamente mais receitas 

para o Estado do que o seu custo, já que a 

eficácia das administrações fiscais tem um 

impacto positivo direto sobre os 

3. Observa que, embora se tenha tornado 

cada vez mais complexo para as empresas 

que desenvolvem atividades 

transfronteiriças respeitar os vários 

sistemas fiscais, a globalização e a 

digitalização facilitaram a organização das 

atividades destas empresas através de 

centros financeiros off-shore e da criação 

de estruturas sofisticadas para reduzir a sua 

carga fiscal global; receia que, devido à 

crise económica, à crise da dívida e à 

consolidação orçamental, a maioria dos 

Estados-Membros tenham reduzido 

significativamente o pessoal das suas 

administrações fiscais; salienta que as 

administrações fiscais nacionais devem 

dispor de recursos suficientes, incluindo 

recursos humanos, para funcionarem 

eficazmente na prevenção, deteção e luta 

contra o planeamento fiscal agressivo, a 

evasão e a elisão fiscais, que geram uma 

substancial erosão da sua matéria coletável, 

e garantirem uma melhor e mais justa 

cobrança de impostos e a credibilidade do 

sistema fiscal; assinala que diversos 

estudos demonstraram que a existência de 

pessoal qualificado nas administrações 

fiscais traz significativamente mais receitas 

para o Estado do que as despesas 

relacionadas, já que a eficácia das 

administrações fiscais tem um impacto 
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orçamentos nacionais; positivo direto sobre as receitas fiscais; 

Or. en 
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Alteração  12 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 95-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 95-A. Insta os Estados-Membros, 

nomeadamente os que recebem 

assistência financeira, a implementarem 

reformas estruturais, a combaterem a 

fraude fiscal e a aplicarem medidas 

contra o planeamento fiscal agressivo; 

Or. en 
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Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 135 

 

Proposta de resolução Alteração 

135. Considera que uma maior 

transparência em relação às atividades das 

empresas multinacionais é fundamental 

para assegurar que as administrações 

fiscais são capazes de combater 

eficientemente a questão da BEPS; reitera, 

em conformidade, a sua opinião de que as 

empresas multinacionais de todos os 

setores devem divulgar, de forma clara e 

compreensível, nas suas demonstrações 

financeiras, discriminadas por 

Estado-Membro e por país terceiro em que 

tenham estabelecimentos, uma série de 

informações agregadas, incluindo os lucros 

ou perdas antes de impostos, os impostos 

sobre lucros ou perdas, o número de 

trabalhadores, os ativos detidos, 

informações básicas sobre decisões fiscais 

(apresentação de relatórios por país); 

salienta a importância de colocar esta 

informação à disposição do público, 

eventualmente sob a forma de um registo 

central ao nível da UE; salienta, além 

disso, que as PME que não são empresas 

multinacionais devem estar isentas dessa 

obrigação; exorta o Conselho a adotar, até 

final de 2015, a posição do Parlamento, 

votada na Diretiva «Direitos dos 

Acionistas», em julho de 2015; salienta que 

os requisitos em matéria de transparência 

devem ser concebidos e implementados de 

135. Considera que uma maior 

transparência em relação às atividades das 

empresas multinacionais é fundamental 

para assegurar que as administrações 

fiscais são capazes de combater 

eficientemente a questão da BEPS; reitera, 

em conformidade, a sua opinião de que as 

empresas multinacionais de todos os 

setores devem divulgar, de forma clara e 

compreensível, nas suas demonstrações 

financeiras, discriminadas por 

Estado-Membro e por país terceiro em que 

tenham estabelecimentos, uma série de 

informações agregadas, incluindo os lucros 

ou perdas antes de impostos, os impostos 

sobre lucros ou perdas, o número de 

trabalhadores, os ativos detidos, 

informações básicas sobre decisões fiscais 

(apresentação de relatórios por país); 

salienta a importância de colocar esta 

informação à disposição do público, 

eventualmente sob a forma de um registo 

central ao nível da UE; salienta, além 

disso, que as PME e as empresas de média 

capitalização que não são empresas 

multinacionais devem estar isentas dessa 

obrigação; exorta o Conselho a adotar, até 

final de 2015, a posição do Parlamento, 

votada na Diretiva «Direitos dos 

Acionistas», em julho de 2015; salienta que 

os requisitos em matéria de transparência 
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modo a não colocarem as PME da UE em 

desvantagem competitiva; 

devem ser concebidos e implementados de 

modo a não colocarem as PME da UE em 

desvantagem competitiva; 

Or. en 

 

 


