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7.3.2018 A8-0050/85 

Alteração  85 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2018 

Paul Tang 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Pertencer a um grupo consolidado 

para fins de contabilidade financeira com 

uma receita total consolidada do grupo 

superior a 750 000 000 EUR durante o 

exercício financeiro anterior ao exercício 

financeiro em questão; 

(c) Pertencer a um grupo consolidado 

para fins de contabilidade financeira com 

uma receita total consolidada do grupo 

superior a 50 000 000 EUR durante o 

exercício financeiro anterior ao exercício 

financeiro em questão; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Alteração  86 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2018 

Paul Tang 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) No caso de uma entidade, o 

contribuinte, por si só ou juntamente com 

as suas empresas associadas, detém uma 

participação direta ou indireta de mais de 

50 % dos direitos de voto ou detém, direta 

ou indiretamente, mais de 50 % do capital 

ou tem direito a receber mais de 50 % dos 

lucros dessa entidade; e 

(a) No caso de uma entidade, o 

contribuinte, por si só ou juntamente com 

as suas empresas associadas detém uma 

participação direta ou indireta de mais de 

50 % dos direitos de voto ou detém, direta 

ou indiretamente, mais de 50 % do capital 

ou tem direito a receber mais de 50 % dos 

lucros dessa entidade ou caso a sede dessa 

entidade possa ser considerada o local de 

direção efetiva onde as decisões de 

direção e comerciais fundamentais, que 

dirigem ou influenciam a atividade desta 

entidade, são implementadas; e 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/87 

Alteração  87 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2018 

Paul Tang 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O imposto efetivo sobre as 

sociedades pago pela entidade ou 

estabelecimento estável sobre os seus 

lucros é inferior à diferença entre o 

imposto sobre as sociedades que seria 

cobrado sobre os lucros da entidade ou 

estabelecimento estável de acordo com as 

regras da presente diretiva e o imposto 

efetivo sobre as sociedades pago sobre os 

referidos lucros pela entidade ou 

estabelecimento estável. 

(b) Os lucros da entidade ou do 

estabelecimento estável estão sujeitos a 

uma taxa efetiva de imposto sobre as 

sociedades inferior a 75 % da taxa efetiva 

de imposto sobre as sociedades que seria 

cobrada no Estado-Membro do 

contribuinte. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Alteração  88 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2018 

Paul Tang 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 59 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que uma entidade ou 

estabelecimento estável sejam tratados 

como uma sociedade estrangeira 

controlada nos termos do n.º 1, os 

rendimentos não distribuídos da entidade 

ou estabelecimento estável são sujeitos a 

imposto na medida em que resultem das 

seguintes categorias: 

Sempre que uma entidade ou 

estabelecimento estável sejam tratados 

como uma sociedade estrangeira 

controlada nos termos do n.º 1, todos os 

rendimentos provenientes do estrangeiro 

da entidade ou estabelecimento estável são 

sujeitos a imposto. 

Or. en 

 

 


