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28.6.2017 A8-0227/71 

Alteração  71 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Nos últimos anos, o desafio 

colocado pela elisão fiscal dos lucros das 

empresas ampliou-se consideravelmente, 

tornando-se um grande motivo de 

preocupação tanto a nível da União como 

a nível mundial. O Conselho Europeu, nas 

suas conclusões de 18 de dezembro de 

2014, reconheceu a necessidade urgente de 

envidar esforços para combater a elisão 

fiscal à escala global e da União. A 

Comissão, nas suas comunicações 

intituladas «Programa de trabalho da 

Comissão para 2016 - Não é o momento de 

continuarmos como dantes»16 e «Programa 

de trabalho da Comissão para 2015 – Um 

novo começo»17, definiu como prioridade a 

necessidade de se passar para um sistema 

segundo o qual o país onde os lucros são 

gerados é igualmente o país de tributação. 

A Comissão também identificou como 

prioritária a necessidade de responder ao 

apelo das nossas sociedades no sentido de 

uma maior equidade e transparência 

fiscais. 

(1) Nos últimos anos, nomeadamente 

após a divulgação de vários escândalos 

fiscais, a elisão fiscal dos lucros das 

empresas tem estado na ordem no dia e 

originado fortes e justas exigências para 

que os governos, tanto no plano nacional 

como no plano da cooperação 

internacional, tomem medidas concretas e 

eficazes que ponham cobro a este 

fenómeno. O Conselho Europeu, nas suas 

conclusões de 18 de dezembro de 2014, 

reconheceu a necessidade urgente de 

envidar esforços para combater a elisão 

fiscal à escala global e da União. A 

Comissão, nas suas comunicações 

intituladas «Programa de trabalho da 

Comissão para 2016 - Não é o momento de 

continuarmos como dantes»16 e «Programa 

de trabalho da Comissão para 2015 – Um 

novo começo»17, definiu como prioridade a 

necessidade de se passar para um sistema 

segundo o qual o país onde os lucros são 

gerados é igualmente o país de tributação. 

A Comissão também identificou como 

prioritária a necessidade de responder ao 

apelo das nossas sociedades no sentido de 
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uma maior equidade e transparência 

fiscais. Todavia, e pese embora todas as 

intenções expressas, é urgente tomar 

medidas. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final de 27 de outubro 

de 2015. 

16 COM(2015) 610 final de 27 de outubro 

de 2015. 

17 COM(2014) 910 final de 16 de 

dezembro de 2014. 

17 COM(2014) 910 final de 16 de 

dezembro de 2014. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/72 

Alteração  72 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis 

Sylikiotis, Katerina Konecna 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Quando um grupo possui 

estabelecimentos na União, o público deve 

estar apto a avaliar todas as suas 

atividades. No que toca aos grupos que 

exercem atividades na União apenas 

através de empresas filiais ou de sucursais, 

as filiais ou sucursais devem publicar e 

disponibilizar o relatório da empresa-mãe 

em última instância. Todavia, por motivos 

de proporcionalidade e eficácia, a 

obrigação de publicar e disponibilizar esse 

relatório deve limitar-se às filiais de média 

ou grande dimensão estabelecidas na 

União ou às sucursais de dimensão 

comparável abertas num Estado-Membro. 

O âmbito de aplicação da Diretiva 

2013/34/UE deve, portanto, ser alargado 

em conformidade, para abranger as 

sucursais abertas num Estado-Membro por 

uma empresa estabelecida fora da União. 

(6) Quando um grupo possui 

estabelecimentos em Estados-Membros da 

União Europeia, o público deve estar apto 

a avaliar todas as suas atividades. No que 

toca aos grupos que exercem atividades em 

Estados-Membros da União Europeia 

apenas através de empresas filiais ou de 

sucursais, as filiais ou sucursais devem 

também publicar e disponibilizar um 

relatório. A obrigação de publicar e 

disponibilizar esse relatório deve abranger 

todas as filiais estabelecidas em 

Estados-Membros ou todas as sucursais 

abertas num Estado-Membro. O âmbito de 

aplicação da Diretiva 2013/34/UE deve, 

portanto, ser alargado em conformidade, 

para abranger as sucursais abertas num 

Estado-Membro por uma empresa 

estabelecida fora da União e cujo volume 

de negócios líquido consolidado seja 

superior a 40 000 000 EUR. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/73 

Alteração  73 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, 

Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Katerina 

Konecna 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório  

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 jurisdição fiscal, de 

forma desagregada, independentemente 

de as empresas exercerem ou não 
atividades num Estado-Membro. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/74 

Alteração  74 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Katerina Konecna 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de estabelecer as jurisdições 

fiscais relativamente às quais se deve 

seguir um nível de pormenor elevado, 

deve ser delegado na Comissão o poder de 

adotar atos em conformidade com o artigo 

290.º do TFUE no que diz respeito à 

elaboração de uma lista comum da União 

dessas jurisdições fiscais. Essa lista deve 

ser elaborada com base em determinados 

critérios, estabelecidos com base no anexo 

1 da Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

uma estratégia externa de tributação 

efetiva (COM(2016) 24 final). É 

particularmente importante que a 

Comissão proceda às consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

nomeadamente a nível de peritos, e que 

essas consultas sejam realizadas em 

conformidade com os princípios 

estabelecidos no Acordo Interinstitucional 

«Legislar Melhor», aprovado pelo 

Parlamento Europeu, pelo Conselho e 

pela Comissão, aguardando-se a sua 

assinatura formal. Em especial, e a fim de 

assegurar a igualdade de participação na 

Suprimido 
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preparação de atos delegados, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

recebem todos os documentos ao mesmo 

tempo que os peritos dos Estados-

Membros, e os seus peritos têm 

sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão 

incumbidos da elaboração dos atos 

delegados. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/75 

Alteração  75 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Katerina Konecna, Patric Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lola Sanchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Dimitris Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0227/2017 

Hugues Bayet, Evelyn Regner 

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 2Diretiva 2013/34/UE 

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 líquidos 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 de 

grandes grupos, conforme definidos no 

artigo 3.º, n.º 7, que se regem pelo seu 

direito nacional, e as grandes empresas, 

conforme definidas no artigo 3.º, n.º 4, 

que se regem pelo seu direito nacional que 

não sejam empresas coligadas, elaborem e 

publiquem anualmente um relatório que 

contém informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento. 

Or. en 

 

 


