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9.12.2015 A8-0349/11 

Alteração  11 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 7 – travessão 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  - Crie um fundo comum europeu para os 

emissores de alerta, financiado com 

verbas recuperadas, de modo a prestar 

uma assistência financeira adequada aos 

emissores de alerta pela divulgação de 

segredos de interesse público; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Alteração  12 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo I – subtítulo 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Recomendação A8. Novas normas 

destinadas a reger as empresas que 

prestam consultadoria fiscal 

O Parlamento insta a Comissão a 

apresentar uma proposta legislativa com o 

objetivo de: 

• Estabelecer um código de conduta 

europeu obrigatório para todas as 

empresas de consultadoria fiscal que 

operem no mercado único, por forma a 

impedir as práticas de planeamento fiscal 

agressivo; 

• Adotar uma definição clara de conflito 

de interesses e políticas robustas, de 

forma a impedir que os intervenientes que 

estejam em risco de incorrer em conflitos 

de interesses sejam membros ativos de 

qualquer órgão consultivo ou de peritos; 

• Estabelecer que as empresas que, 

atualmente, exercem funções relativas à 

auditoria e funções relativas às 

obrigações fiscais devem separar estas 

funções, sendo obrigatoriamente divididas 

em sociedades distintas; 

• Impor sanções concretas aos consultores 

individuais e às empresas de 

consultadoria que não cumpram as 

disposições do novo código de conduta, 
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indo da aplicação de multas e do 

reembolso das receitas fiscais não 

arrecadadas até à revogação da licença 

para o exercício da atividade no mercado 

único; para todas as medidas precedentes, 

as sanções a aplicar aos 

Estados-Membros ou às empresas em 

caso de incumprimento devem ser 

indicadas pela Comissão de forma clara; 

• Introduzir disposições que estabeleçam 

que a estratégia de planeamento fiscal 

deve ser debatida e aprovada pelos 

acionistas das sociedades; 

 

  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Alteração  13 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

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

sociedades na União 

2015/2010(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo I – parágrafo 8 – subparágrafo 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A Comissão deve abster-se de dividir a 

parte comum e a parte consolidada da 

matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades (MCCCIS) e, 

até junho de 2016, deve apresentar uma 

proposta legislativa única relativa a uma 

matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades (MCCCIS) 

obrigatória na União. 

Or. en 

 

 


