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Assegurar a transparência, a coordenação e a convergência das políticas de tributação das 

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – Recomendação C10-A (nova)  

 

Proposta de resolução Alteração 

  Recomendação C10-A. Novas normas 

destinadas a reger as empresas que 

prestam serviços de consultadoria fiscal e 

financeira 

 O Parlamento Europeu exorta a 

Comissão Europeia a: 

   Elaborar um código de conduta 

europeu obrigatório para o setor da 

consultadoria fiscal (seguindo o 

exemplo da Dinamarca), incluindo 

um regime de incompatibilidades a 

nível da UE para os consultores 

fiscais (e, se for caso disso, para os 

bancos), de modo a evitar a 

ocorrência de conflitos de interesses 

entre os serviços prestados ao setor 

público e os prestados ao setor 

privado; 

   Lançar um inquérito, a fim de avaliar 

a concentração no setor da 

consultadoria fiscal e de determinar se 

a concentração provoca uma 

distorção da concorrência, 

investigando especificamente se a 

coexistência de funções de 

consultadoria fiscal e de funções de 

auditoria nas mesmas empresas 

provoca conflitos de interesses; 

  À luz desse inquérito, propor medidas 

para responder aos problemas 
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identificados, que podem passar pela 

separação das funções relativas à 

auditoria e das funções relativas às 

obrigações fiscais exercidas no 

interior da mesma empresa, quer por 

meio de barreiras de segurança 

(«firewalls») quer pela separação 

obrigatória em sociedades distintas;
  Impor sanções concretas às empresas 

de consultadoria fiscal, às instituições 

financeiras, às empresas de 

contabilidade, aos escritórios de 

advogados ou outros consultores 

financeiros, caso seja provada a sua 

cumplicidade na prática de fraude 

fiscal ou de evasão fiscal, incluindo a 

aplicação de multas, o impedimento 

de aceder a fundos do orçamento da 

UE, a proibição de exercer qualquer 

função consultiva nas instituições da 

UE e, nos casos de infrações extremas 

ou repetidas, a suspensão ou 

revogação das licenças comerciais, 

bancárias ou de exercício da atividade 

de consultadoria. 

 

Or. en 

 

 


