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28.6.2017 A8-0227/82 

Alteração  82 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

em nome do Grupo S&D 

 

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 9-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Quando a informação a divulgar 

for considerada sensível do ponto de vista 

comercial por parte da empresa, esta deve 

poder solicitar autorização à autoridade 

competente do país em que está 

estabelecida para não divulgar a 

totalidade da informação. Nos casos em 

que a autoridade nacional competente 

não seja uma autoridade fiscal, a 

autoridade fiscal competente deve 

participar na decisão. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/83 

Alteração  83 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A fim de proteger a informação comercial 

sensível e garantir uma concorrência leal, 

os Estados-Membros podem autorizar que 

um ou vários elementos de informação 

constantes do presente artigo sejam 

temporariamente omitidos do relatório 

relativo às atividades numa ou em mais 

jurisdições fiscais específicas, quando a 

natureza da informação seja de tal ordem 

que a sua divulgação seria gravemente 

prejudicial para a posição comercial das 

empresas referidas no artigo 48.o-B, n.o 1 

e n.o 3., às quais diz respeito. A omissão 

de informações não deve constituir um 

obstáculo a uma compreensão correta e 

equilibrada da situação fiscal da empresa. 

O relatório deve indicar a omissão dessas 

informações, apresentando uma 

explicação devidamente fundamentada 

para cada jurisdição fiscal, e mencionar a 

jurisdição fiscal ou as jurisdições fiscais 

aplicáveis. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/84 

Alteração  84 

Hugues Bayet, Evelyn Regner, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann  

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem sujeitar tais 

omissões à autorização prévia de uma 

autoridade competente a nível nacional. 

Todos os anos, as empresas devem 

solicitar uma nova autorização à 

autoridade competente, incluindo as 

autoridades fiscais, que tomará uma 

decisão com base numa nova avaliação da 

situação. Ao conceder essas derrogações, 

os Estados-Membros devem assegurar 

que seja respeitado o limite de 

responsabilidade fiscal aplicável em cada 

jurisdição fiscal. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/85 

Alteração  85 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Caso as informações omitidas deixem de 

cumprir os requisitos estabelecidos no 

parágrafo 3-A, devem ser imediatamente 

tornadas públicas. A partir do final do 

período de não divulgação, a empresa 

deve também divulgar retroativamente, 

em toda a sua extensão e detalhe, as 

informações exigidas no âmbito do 

presente artigo relativamente aos anos 

anteriores. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0227/86 

Alteração  86 

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

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 2 

Diretiva 2013/34/UE  

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Caso a Comissão conclua, após ter 

efetuado uma avaliação das informações 

recebidas nos termos do parágrafo 3-C, 

que o requisito previsto no parágrafo 3-A 

não foi preenchido, a empresa em causa 

deve imediatamente disponibilizar essa 

informação ao público. A partir do final 

do período de não divulgação, a empresa 

deve também divulgar retroativamente, 

em toda a sua extensão e detalhe, as 

informações exigidas no âmbito do 

presente artigo relativamente aos anos 

anteriores. 

Or. en 

 

 


