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20.3.2019 A8-0170/24

Alteração 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 55-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 55-A. Insta a Comissão a publicar uma 
proposta que obrigue os 
Estados-Membros a garantir que os 
operadores económicos que participam 
em concursos públicos cumprem um nível 
mínimo de transparência em matéria 
fiscal, em particular no que se refere à 
comunicação pública de informações 
discriminadas por país e à transparência 
das estruturas de propriedade;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Alteração 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 69

Proposta de resolução Alteração

69. Congratula-se com o pacote 
«Tributação da economia digital», 
aprovado pela Comissão em 21 de março 
de 2018; lamenta a morosidade da 
abordagem do Conselho52  e a sua 
incapacidade para chegar a um acordo 
sobre este pacote; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de, em vez disso, o 
Conselho ponderar uma proposta com um 
âmbito muito menos ambicioso do que o 
previsto na proposta inicial e na 
subsequente posição do Parlamento, 
adotada em 13 de dezembro de 201853;  
insta o Conselho a adotar estas propostas 
com celeridade;
____________
52 Conclusões do Conselho Económico e 
Financeiro, de 4 de dezembro 2018.
53 Resolução legislativa do Parlamento 
Europeu, de 13 de dezembro de 2018, 
sobre a proposta de diretiva do Conselho 
relativa ao sistema comum de imposto 
sobre os serviços digitais aplicável às 
receitas da prestação de determinados 
serviços digitais, Textos aprovados, 
P8_TA(2018)0523.

69. Congratula-se com o pacote 
«Tributação da economia digital», 
aprovado pela Comissão em 21 de março 
de 2018; lamenta, no entanto, que o 
Conselho tenha decidido não adotar as 
propostas e, em vez disso, tenha 
concentrado os seus esforços 
exclusivamente a nível da OCDE insta o 
Conselho a conferir um mandato à 
Comissão para negociar tratados fiscais 
com países terceiros em nome da UE, 
para assegurar um ambiente fiscal 
abrangente a nível mundial e alinhar a 
nova definição de uma presença digital 
significativa em todos os tratados fiscais, 
uma vez decidida uma definição comum;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Alteração 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 71

Proposta de resolução Alteração

71. Insta os Estados-Membros a 
ponderarem a possibilidade de estabelecer 
um imposto digital no quadro de uma 
cooperação reforçada, caso o Conselho 
não consiga chegar a acordo sobre o 
«imposto sobre os serviços digitais»;

71. Insta a Comissão a apresentar uma 
proposta ao abrigo do artigo 116.º do 
TFUE para a introdução de um imposto 
digital, uma vez que se registaram as 
condições da ausência de acordo no 
Conselho e a distorção da concorrência, 
na sequência da reunião do ECOFIN de 
12 de março de 2019 e que um número 
considerável de Estados-Membros 
anunciou medidas fiscais digitais a nível 
nacional;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Alteração 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 75

Proposta de resolução Alteração

75. Observa que, a nível da UE, as 
taxas nominais de imposto sobre as 
sociedades diminuíram, passando de uma 
média de 32 % em 2000 para 21,9 % em 
201856, o que representa uma diminuição 
de 32 %; manifesta a sua preocupação com 
as implicações desta concorrência para a 
sustentabilidade dos regimes fiscais, bem 
como das suas possíveis repercussões sobre 
outros países; observa que o primeiro 
projeto BEPS conduzido pelo G20/OECD 
abordou este fenómeno; congratula-se com 
o anúncio do Quadro Inclusivo sobre 
BEPS, a fim de examinar, até 202057, «de 
modo imparcial», os direitos de tributação 
que reforçariam a capacidade das 
jurisdições para tributar os lucros, em caso 
de aplicação a esses lucros, pela outra 
jurisdição com direitos de tributação, de 
uma taxa de imposto efetiva baixa, 
traduzindo-se numa tributação efetiva 
mínima; observa que, tal como afirmado 
pelo Quadro Inclusivo BEPS, o trabalho 
atualmente conduzido pela OCDE em nada 
altera o facto de os países ou as jurisdições 
continuarem a ter a liberdade de fixar as 
suas próprias taxas de imposição ou de 
abdicar totalmente de um sistema de 
imposto sobre o rendimento das 
sociedades58;

75. Reconhece que, embora as 
recentes iniciativas multilaterais se 
tenham centrado na elisão fiscal (BEPS), 
a concorrência fiscal – conduzida através 
da diminuição das taxas legais e da 
proliferação de regimes fiscais especiais – 
é ainda mais preocupante, uma vez que 
conduz a uma maior perda de receitas nos 
orçamentos públicos1-A; Observa que 
estimativas recentes sugerem que uma 
perda global de receitas resultante da 
elisão fiscal de até 10 % das receitas do 
imposto sobre o rendimento das 
sociedades seria equivalente a uma 
redução da taxa legal de cerca de 2,5 % 1-

B ; Observa que, a nível da UE, as taxas 
nominais de imposto sobre as sociedades 
diminuíram, passando de uma média de 32 
% em 2000 para 21,9 % em 201856, o que 
representa uma diminuição de 32 %; 
manifesta a sua preocupação com as 
implicações desta concorrência para a 
sustentabilidade dos regimes fiscais, bem 
como das suas possíveis repercussões sobre 
outros países; observa que o primeiro 
projeto BEPS conduzido pelo G20/OECD 
abordou este fenómeno; congratula-se com 
o anúncio do Quadro Inclusivo sobre 
BEPS, a fim de examinar, até 202057, «de 
modo imparcial», os direitos de tributação 
que reforçariam a capacidade das 
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____________
56 Taxation Trends in the European Union, 
Table 3: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018,  (Tendências fiscais na União 
Europeia, Quadro 3: taxa legal máxima do 
imposto sobre as sociedades, incluindo 
sobretaxas, 1995-2018), Comissão 
Europeia, 2018.
57 Nota estratégica, tal como aprovada pelo 
Quadro Inclusivo sobre BEPS, 
intituladaAddressing the Tax Challenges of 
the Digitalisation of the Economy, 
(Responder aos desafios no domínio fiscal 
decorrentes da digitalização da economia), 
publicada em 23 de janeiro de 2019.
58 Ibidem.

jurisdições para tributar os lucros, em caso 
de aplicação a esses lucros, pela outra 
jurisdição com direitos de tributação, de 
uma taxa de imposto efetiva baixa, 
traduzindo-se numa tributação efetiva 
mínima; observa que, tal como afirmado 
pelo Quadro Inclusivo BEPS, o trabalho 
atualmente conduzido pela OCDE em nada 
altera o facto de os países ou as jurisdições 
continuarem a ter a liberdade de fixar as 
suas próprias taxas de imposição ou de 
abdicar totalmente de um sistema de 
imposto sobre o rendimento das 
sociedades58;

______________
1-A International Monetary Fund, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No.. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1-B Organisation for Economic 
Cooperation and Development, 2015, 
Measuring and Monitoring BEPS: Ação 
11 — Relatório Final, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
Taxation Trends in the European Union, 
Table 4: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018,  (Tendências fiscais na União 
Europeia, Quadro 3: taxa legal máxima do 
imposto sobre as sociedades, incluindo 
sobretaxas, 1995-2018), Comissão 
Europeia, 2018.
57 Nota estratégica, tal como aprovada pelo 
Quadro Inclusivo sobre BEPS, 
intituladaAddressing the Tax Challenges of 
the Digitalisation of the Economy, 
(Responder aos desafios no domínio fiscal 
decorrentes da digitalização da economia), 
publicada em 23 de janeiro de 2019.
58 Ibidem.

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-Taxation-in-the-Global-Economy-46650
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-monitoring-beps-action-11-2015-final-report-9789264241343-en.htm
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20.3.2019 A8-0170/28

Alteração 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 79

Proposta de resolução Alteração

79. Exorta a Comissão a avaliar o 
fenómeno da redução das taxas nominais 
de imposto e do seu impacto sobre as taxas 
de imposto efetivas na UE, bem como a 
propor medidas de correção, aplicáveis 
tanto dentro da UE como em relação a 
países terceiros, conforme o caso, 
nomeadamente regras robustas contra os 
abusos, medidas defensivas, como regras 
aplicáveis às sociedades estrangeiras mais 
controladas, e uma recomendação para 
alterar as convenções fiscais;

79. Exorta a Comissão a avaliar o 
fenómeno da redução das taxas nominais 
de imposto e do seu impacto sobre as taxas 
de imposto efetivas na UE, bem como a 
propor um pacote legislativo em 
conformidade, nomeadamente regras 
robustas contra os abusos, medidas 
defensivas, como regras aplicáveis às 
sociedades estrangeiras mais controladas, 
ou regras de inclusão de rendimentos, 
para além de uma recomendação 
destinada a alterar as convenções fiscais, 
de modo a garantir um nível mínimo de 
tributação efetiva;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Alteração 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 79-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 79-A. Considera que a coordenação 
global da matéria coletável em resultado 
do projeto da OCDE/BEPS deve ser 
acompanhada de uma melhor 
coordenação das taxas de tributação, num 
esforço para conseguir uma maior 
eficiência; insta os Estados-Membros a 
trabalharem com a Comissão, para 
determinar um nível justo de tributação 
mínima efetiva a nível da UE e a 
promoverem essa norma a nível mundial; 
considera que este nível de tributação não 
deve ser inferior a 18 % dos lucros 
líquidos das empresas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Alteração 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 117-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 117-A. Lamenta a incapacidade da 
Comissão em utilizar as regras em 
matéria de auxílios estatais contra toda e 
qualquer medida fiscal que distorça 
gravemente a concorrência e que apenas 
aplique estas regras em casos 
selecionados com características 
específicas, de modo a alterar a prática do 
Estado em causa; insta a Comissão a 
envidar todos os esforços para recuperar 
auxílios estatais indevidos, 
nomeadamente no que toca a todas as 
empresas mencionadas no escândalo 
Luxleaks, de forma a nivelar as condições 
de concorrência;
insta igualmente a Comissão a 
disponibilizar mais orientações aos 
Estados-Membros e aos intervenientes no 
mercado sobre a aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais e o seu 
significado para as práticas de 
planeamento fiscal das empresas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Alteração 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 117-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 117-B. Apela a uma reforma do Direito da 
concorrência, de modo a alargar o âmbito 
de aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais, para  poder agir de 
forma mais vigorosa contra os auxílios 
estatais fiscais prejudiciais destinados às 
empresas multinacionais, que inclua 
decisões fiscais;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Alteração 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 120-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 120-A. Recomenda que toda e qualquer 
entidade que crie uma estrutura offshore 
apresente às autoridades competentes as 
razões legítimas subjacentes a tal decisão, 
a fim de garantir que as contas offshore 
não sejam utilizadas para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de evasão 
fiscal;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Alteração 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
vem nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Relatório sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais
(2018/2121(INI))

Proposta de resolução
N.º 199-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 199-A. Insta a Comissão a apresentar 
uma proposta para a eliminação urgente 
do sistema de portos francos na UE;

Or. en


