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5.12.2018 A8-0428/56 

Alteração  56 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de 

determinados serviços digitais 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As receitas tributáveis decorrentes 

da prestação dos serviços enumerados no 

n.º 1 devem ser reduzidas pela parte 

dessas receitas geradas por uma entidade 

num Estado-Membro de utilizadores 

situados nesse Estado-Membro se essas 

receitas forem declaradas por essa 

entidade para efeitos de imposto sobre o 

rendimento das sociedades nesse 

Estado-Membro e estiverem sujeitas ao 

imposto sobre o rendimento das 

sociedades nesse Estado-Membro. 

Or. en 

Justificação 

O âmbito da proposta deve ser clarificado para assegurar que, se as receitas tributáveis já 

estiverem sujeitas ao imposto sobre o rendimento das sociedades num Estado-Membro, não 

deverão ser adicionalmente sujeitas ao ISD nesse Estado-Membro. Por conseguinte, o ISD 

deve apenas ser cobrado nos Estados-Membros em que a empresa digital não tenha 

estabelecido uma presença tributável e em que a faturação e a tributação dos serviços 

digitais gerados pela prestação de serviços a utilizadores nesses Estados-Membros se 

realizem noutro local. Desta forma, as empresas digitais teriam um forte incentivo para 

declarar a sua existência tributável em cada país em que operam, a fim de minimizar o ISD, 

e, por conseguinte, o objetivo da Comissão Europeia seria cumprido. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Alteração  57 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de 

determinados serviços digitais 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Para efeitos de cálculo da 

proporção das receitas tributáveis totais 

de uma entidade tratadas ao abrigo do 

n.º 1 como tendo sido obtidas num 

Estado-Membro nos termos do artigo 3.º, 

os utilizadores localizados no 

Estado-Membro onde a entidade cumpriu 

os critérios de excluir as receitas das 

receitas tributáveis em conformidade com 

o artigo 3.º, n.º 5-A, devem ser excluídos 

do cálculo da proporção das receitas 

tributáveis da entidade afetadas a cada 

Estado-Membro. 

Or. en 

Justificação 

O âmbito da proposta deve ser clarificado para assegurar que, se as receitas tributáveis já 

estiverem sujeitas ao imposto sobre o rendimento das sociedades num Estado-Membro, não 

deverão ser adicionalmente sujeitas ao ISD nesse Estado-Membro. Por conseguinte, o ISD 

deve apenas ser cobrado nos Estados-Membros em que a empresa digital não tenha 

estabelecido uma presença tributável e em que a faturação e a tributação dos serviços 

digitais gerados pela prestação de serviços a utilizadores nesses Estados-Membros se 

realizem noutro local. Desta forma, as empresas digitais teriam um forte incentivo para 

declarar a sua existência tributável em cada país em que operam, a fim de minimizar o ISD, 

e, por conseguinte, o objetivo da Comissão Europeia seria cumprido. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Alteração  58 

Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de 

determinados serviços digitais 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O ISD deverá ser exigível num 

Estado-Membro proporcionalmente às 

receitas tributáveis obtidas por um sujeito 

passivo num período de tributação que 

sejam tratadas, de acordo com o artigo 5.º, 

como obtidas nesse Estado-Membro. O 

ISD é devido nesse Estado-Membro no dia 

útil seguinte a contar do termo desse 

período de tributação. 

O ISD deverá ser exigível num 

Estado-Membro proporcionalmente às 

receitas tributáveis obtidas por um sujeito 

passivo num período de tributação que 

sejam tratadas, de acordo com o artigo 5.º, 

como obtidas nesse Estado-Membro, a 

menos que a entidade esteja sujeita ao 

imposto sobre o rendimento das 

sociedades sobre o montante total das 

suas receitas tributáveis nesse 

Estado-Membro. O ISD é devido nesse 

Estado-Membro no dia útil seguinte a 

contar do termo desse período de 

tributação. 

Or. en 

Justificação 

A proposta visa a redistribuição das receitas do ISD entre os Estados-Membros. A presente 

alteração está em consonância com este objetivo, embora assegure que as receitas não são 

sujeitas a dupla tributação, o que poderá acontecer ao abrigo da proposta da Comissão, 

sobretudo no que diz respeito às empresas que operam num único país. 

 

 


