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Alteração  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de assegurar um nível de 

pormenor que permita aos cidadãos melhor 

apreciar a contribuição das empresas 

multinacionais para o bem-estar em cada 

Estado-Membro, as informações devem ser 

discriminadas por Estado-Membro. Além 

disso, as informações respeitantes às 

atividades das empresas multinacionais 

devem também ser apresentadas com um 

elevado nível de pormenor no que diz 

respeito a certas jurisdições fiscais que 

levantam problemas específicos. Para todas 

as outras atividades em países terceiros, as 

informações devem ser apresentadas de 

forma agregada. 

(9) A fim de assegurar um nível de 

pormenor que permita aos cidadãos melhor 

apreciar a contribuição das empresas 

multinacionais para o bem-estar em cada 

Estado-Membro, as informações devem ser 

discriminadas por Estado-Membro. Além 

disso, as informações respeitantes às 

atividades das empresas multinacionais 

devem também ser apresentadas com um 

elevado nível de pormenor no que diz 

respeito a certas jurisdições fiscais que 

levantam problemas específicos. Para todas 

as atividades em países terceiros, as 

informações devem, por conseguinte, ser 

apresentadas de forma desagregada. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/60 

Alteração  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-B – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros exigem que as 

empresas-mãe em última instância que se 

regem pelo seu direito nacional e cujo 

volume de negócios consolidado líquido é 

superior a 750 000 000 EUR, bem como 

as empresas que se regem pelo seu direito 

nacional que não sejam empresas coligadas 

e cujo volume de negócios líquido é 

superior a 750 000 000 EUR, elaborem e 

publiquem anualmente um relatório que 

contém informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento. 

Os Estados-Membros exigem que as 

empresas-mãe em última instância dos 

grandes grupos que se regem pelo seu 

direito nacional e que, numa base 

consolidada anual, excedam os limites de 

pelo menos dois dos três critérios 

seguintes: a) total do balanço: 20 000 000 

EUR; b) volume de negócios líquido: 40 

000 000 EUR; c) número médio de 

empregados durante o exercício: 250, bem 

como as grandes empresas que se regem 

pelo seu direito nacional que não sejam 

empresas coligadas e que, à data do 

balanço, excedam os limites de pelo 

menos dois dos três critérios seguintes: a) 

total do balanço: 20 000 000 EUR; b) 
volume de negócios líquido: 40 000 000 

EUR; c) número médio de empregados 

durante o exercício: 250, elaborem e 

publiquem anualmente um relatório que 

contém informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/61 

Alteração  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-B – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros exigem que as 

médias e grandes empresas filiais a que se 

refere o artigo 3.º, n.ºs 3 e 4, que se regem 

pelo seu direito nacional e são controladas 

por uma empresa-mãe em última instância, 

cujo volume de negócios consolidado 

líquido é superior a 750 000 000 EUR e 

que não se rege pelo direito de um Estado-

Membro, publiquem anualmente o relatório 

que contém informações relativas ao 

imposto sobre o rendimento dessa 

empresa-mãe em última instância. 

Os Estados-Membros exigem que as 

empresas-mãe em última instância a que 

se refere o artigo 3.º, n.ºs 3 e 4, que se 

regem pelo seu direito nacional e são 

controladas por uma empresa-mãe em 

última instância que, numa base 

consolidada anual, exceda os limites de 

pelo menos dois dos três critérios 

seguintes: 

 a) total do balanço: 20 000 000 EUR; 

 b) volume de negócios líquido: 40 000 000 

EUR; 

 c) número médio de empregados durante 

o exercício: 250, 

 e que não se rege pelo direito de um 

Estado-Membro, publiquem anualmente o 

relatório que contém informações relativas 

ao imposto sobre o rendimento dessa 

empresa-mãe em última instância. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Alteração  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-B – n.º 5 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) A empresa que abriu a sucursal é 

uma empresa coligada de um grupo 

controlado por uma empresa-mãe em 

última instância, não regida pelo direito de 

um Estado-Membro, cujo volume de 

negócios consolidado líquido é superior a 

750 000 000 EUR, ou uma empresa não 

coligada cujo volume de negócios líquido é 

superior a 750 000 000 EUR; 

a) A empresa que abriu a sucursal é 

uma empresa coligada de um grupo 

controlado por uma empresa-mãe em 

última instância, não regida pelo direito de 

um Estado-Membro, e que exceda, numa 

base consolidada anual, os limites de pelo 

menos dois dos três critérios seguintes: a) 

total do balanço: 20 000 000 EUR; b) 
volume de negócios líquido: 40 000 000 

EUR; c) número médio de empregados 

durante o exercício: 250; ou uma empresa 

não coligada que exceda, numa base 

consolidada anual, os limites de pelo 

menos dois dos três critérios seguintes: a) 

total do balanço: 20 000 000 EUR; b) 
volume de negócios líquido: 40 000 000 

EUR; c) número médio de empregados 

durante o exercício: 250; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/63 

Alteração  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-C – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Dados pormenorizados sobre os 

imóveis que integram o património; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/64 

Alteração  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-C – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-A) O montante dos ganhos e perdas 

antes de impostos; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Alteração  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-C – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 g-A) Dados pormenorizados sobre as 

contribuições públicas recebidas e 

eventuais doações efetuadas a políticos, 

organizações políticas e fundações 

políticas; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Alteração  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

O relatório deve igualmente incluir as 

informações referidas no n.º 2 do presente 

artigo, separadamente para cada jurisdição 

fiscal que, no final do exercício financeiro 

precedente, estava incluída na lista 

comum da União de jurisdições fiscais 

com determinadas características, 

elaborada nos termos do artigo 48.º-G, a 

menos que o relatório confirme 

expressamente, sob reserva da 

responsabilidade a que se refere o artigo 

48.º-E, que as empresas coligadas de um 

grupo regidas pelo direito dessa jurisdição 

fiscal não participam diretamente em 

transações com nenhuma empresa 

coligada do mesmo grupo regida pelo 

direito de um Estado-Membro. 

O relatório deve igualmente incluir as 

informações referidas no n.º 2 do presente 

artigo, separadamente para cada jurisdição 

fiscal que, no final do exercício financeiro 

precedente, se situasse no exterior da 

União. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Alteração  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por determinadas 

empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Capítulo 10-A – artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

O relatório apresenta as informações a 

que se refere o n.º 2 de forma agregada 

para as outras jurisdições fiscais. 

Suprimido 

Or. en 

 


