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Alteração  1 

Jeppe Kofod 

em nome do Grupo S&D 

Michael Theurer 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando T 

 

Proposta de resolução Alteração 

T. Considerando que certas jurisdições 

fiscais contribuem ativamente para a 

conceção de políticas fiscais agressivas a 

favor de empresas multinacionais – que, 

deste modo, podem utilizar estas 

oportunidades para evitar a tributação; 

que, apesar de compromissos destas 

jurisdições no sentido de trocar 

informação fiscal automática com outros 

países, a taxa de imposto sobre as 

sociedades efetiva ou nominal se aproxima 

ou é igual a 0 %; que algumas destas 

jurisdições estão incluídas nas listas 

negras de vários Estados-Membros; que 

determinados regimes fiscais em algumas 

jurisdições foram avaliados pelo Código 

de Conduta dos Deputados ao Parlamento 

Europeu em matéria de Interesses 

Financeiros e de Conflitos de Interesses, 

levando a reformas nesses países; 

T. Considerando que certas jurisdições 

fiscais específicas contribuem ativamente 

para a conceção de políticas fiscais 

agressivas em nome de empresas 

multinacionais que, deste modo, evitam a 

tributação; que, em certas jurisdições, a 

taxa de imposto sobre as sociedades se 

aproxima ou é igual a 0 %; que a 

complexidade dos diferentes sistemas 

fiscais cria uma falta de transparência 

globalmente prejudicial; 

Or. en 
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Alteração  2 

Jeppe Kofod 

em nome do Grupo S&D 

Michael Theurer 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Considera que a diretiva relativa à 

cooperação administrativa, depois de ter 

sofrido duas alterações ad hoc 

consecutivas no que diz respeito à troca 

automática de decisões fiscais e 

apresentação de relatórios públicos por 

país, tenha de ser agora totalmente revista, 

sobretudo mas não só para reduzir e 

possivelmente eliminar as atuais exceções 

ao princípio da troca de informações; 

5. Considera que a diretiva relativa à 

cooperação administrativa, depois de ter 

sofrido várias alterações ad hoc 

consecutivas no que diz respeito à troca 

automática de decisões fiscais e 

apresentação de relatórios públicos por 

país, deve ser agora totalmente 

reformulada, sobretudo mas não só para 

reduzir e possivelmente eliminar as atuais 

exceções ao princípio da troca de 

informações; 

Or. en 
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Alteração  3 

Jeppe Kofod 

em nome do Grupo S&D 

Michael Theurer 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Solicita a criação de um registo de 

ativos mundial que englobe todos os ativos 

detidos por particulares, empresas e demais 

entidades, entre as quais fundos fiduciários 

e fundações, e totalmente acessível às 

autoridades fiscais, que inclua as 

salvaguardas necessárias à proteção da 

confidencialidade da informação mantida 

no mesmo; 

78. Solicita a realização de um estudo 

sobre a viabilidade da criação de um 

registo de ativos mundial que englobe 

todos os ativos financeiros detidos por 

particulares, empresas e demais entidades, 

entre as quais fundos fiduciários e 

fundações, e totalmente acessível às 

autoridades fiscais, que inclua as 

salvaguardas necessárias à proteção da 

confidencialidade da informação mantida 

no mesmo; 

Or. en 

 

 


