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21.2.2018 A8-0016/47 

Alteração  47 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-AAA – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro toma as 

medidas necessárias para exigir que os 

intermediários apresentem às autoridades 

fiscais competentes informações sobre um 

mecanismo transfronteiras a comunicar ou 

uma série desses mecanismos no prazo de 

cinco dias úteis, com início no dia seguinte 

àquele em que o mecanismo transfronteiras 

a comunicar ou uma série desses 

mecanismos são disponibilizados para 

implementação pelo intermediário a um ou 

mais contribuintes na sequência de 

contactos com esse contribuinte ou esses 

contribuintes, ou quando a primeira etapa 

de uma série de mecanismos já tiver sido 

implementada. 

1. Cada Estado-Membro toma as 

medidas necessárias para exigir que os 

contribuintes e os intermediários 

apresentem às autoridades fiscais 

competentes informações sobre um 

mecanismo transfronteiras a comunicar ou 

uma série desses mecanismos no prazo de 

cinco dias úteis, com início no dia seguinte 

àquele em que o mecanismo transfronteiras 

a comunicar ou uma série desses 

mecanismos são disponibilizados para 

implementação pelo intermediário a um ou 

mais contribuintes na sequência de 

contactos com esse contribuinte ou esses 

contribuintes, ou quando a primeira etapa 

de uma série de mecanismos já tiver sido 

implementada. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/48 

Alteração  48 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-AAA – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cada Estado-Membro toma as medidas 

necessárias para conceder aos 

intermediários o direito à dispensa de 

apresentação de informações sobre um 

mecanismo transfronteiras a comunicar 

ou uma série desses mecanismos quando 

os intermediários possam beneficiar do 

direito ao segredo profissional ao abrigo da 

legislação nacional desse Estado-Membro. 

Nessas circunstâncias, a obrigação de 

apresentar informações sobre esses 

mecanismos ou série de mecanismos deve 

ser da responsabilidade do contribuinte e 

os intermediários devem informar os 

contribuintes desta responsabilidade que 

resulta do direito ao segredo profissional. 

As regras em matéria de segredo 

profissional e o segredo profissional ao 

abrigo da legislação nacional dos 

Estados-Membros não devem resultar na 

proteção de regimes transfronteiras de 

elisão fiscal ou de regimes nos quais o 

papel dos advogados e dos contabilistas se 

assemelhe mais ao dos operadores 

financeiros. Caso um intermediário 

invoque o segredo profissional ao abrigo 

da legislação nacional do Estado-Membro, 

a obrigação de apresentar informações 

sobre esses mecanismos ou série de 

mecanismos deve ser da responsabilidade 

do contribuinte e os intermediários devem 

informar os contribuintes desta 

responsabilidade que resulta do direito ao 

segredo profissional. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/49 

Alteração  49 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-AAA – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os intermediários só podem ter direito a 

uma dispensa ao abrigo do primeiro 

parágrafo na medida em que operem 

dentro dos limites da legislação nacional 

aplicável que define as suas profissões. 

Suprimido 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/50 

Alteração  50 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-AAA – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. Todas as informações sobre 

mecanismos transfronteiras ou uma série 

de tais mecanismos com implicações para 

países terceiros devem também ser 

divulgadas às autoridades fiscais 

competentes desses países, em particular 

os países em desenvolvimento, que 

dispõem frequentemente de um acesso 

mais limitado aos sistemas internacionais 

de troca de informações fiscais. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/51 

Alteração  51 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, 

Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Proposta de diretiva 

Anexo 

Diretiva 2011/16/UE 

Anexo IV – categoria A – ponto 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A.  A organização de uma estrutura de 

grupo empresarial multinacional 

integrada por empresas associadas em 

diferentes países, em que os lucros a 

declarar e os impostos a pagar sejam 

significativamente desenquadrados das 

atividades económicas reais desenvolvidas 

no país em causa, nomeadamente com 

recurso aos seguintes artifícios: 

 i)  Transferência de ativos, tais como 

direitos de propriedade intelectual, para 

uma entidade responsável pela detenção 

ou gestão dos mesmos que não exerça, no 

entanto, quaisquer funções substantivas 

que impliquem inovação ou criatividade; 

 ii)  Designação de uma entidade como 

prestador de serviços às empresas 

associadas que geram para essa entidade 

lucros significativamente 

desproporcionais em relação às atividades 

económicas reais desenvolvidas por essa 

mesma entidade; 

 iii)  Designação de uma entidade como 

detentora de capital e responsável pela 
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concessão de empréstimos ou de outros 

investimentos às empresas associadas que 

não realize, no entanto, quaisquer outras 

atividades económicas; 

 iv)  Designação de uma entidade como 

contratante principal na produção, na 

distribuição ou em regimes de 

investigação e desenvolvimento mediante 

contrato; 

 v)  Reestruturação de uma cadeia de 

valor mundial, em que as funções de 

elevado valor acrescentado sejam 

desempenhadas em jurisdições onde as 

taxas efetivas são baixas.  

Or. en 

 

 


