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20.3.2019 A8-0170/56

Alteração 56
Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, João Ferreira, João Pimenta 
Lopes, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Nikolaos 
Chountis, Marisa Matias, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 1-A. Salienta que a globalização 
capitalista e a livre circulação de capitais 
criaram as condições perfeitas para a 
conceção dos regimes de erosão da base 
tributável e transferência de lucros e 
simultaneamente consagraram uma 
distorção estrutural na elaboração de 
políticas, em benefício dos detentores de 
capital e das empresas multinacionais, 
que promoveu as divergências e 
assimetrias entre países e classes sociais; 
salienta, além disso, que a liberdade de 
circulação de capitais, a 
desregulamentação e liberalização do 
sistema financeiro e bancário e a 
crescente concorrência fiscal entre os 
Estados-Membros – todas elas 
promovidas pelas instituições e a 
legislação da UE com o apoio da direita e 
da social-democracia – estão na origem 
do aumento dos regimes e escândalos de 
elisão e evasão fiscais;
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20.3.2019 A8-0170/57

Alteração 57
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios 
Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 4-A. Recorda que a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e o planeamento fiscal 
agressivo são a consequência direta de 
todo o processo de liberalização das 
economias, à luz da privatização e 
desregulamentação do sistema financeiro 
e da livre circulação de capitais; realça, 
portanto, que o controlo público do 
sistema financeiro e da circulação de 
capitais deve ser uma componente 
fundamental do combate a este flagelo;
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20.3.2019 A8-0170/58

Alteração 58
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 8-A. Exorta a uma genuína luta contra 
a evasão e a elisão fiscais, mediante a 
introdução de sanções dissuasoras para 
territórios offshore, em especial e como 
primeiro passo, para aqueles que operam 
no continente europeu; considera que os 
Estados-Membros devem cooperar através 
do estabelecimento dum sistema 
coordenado de controlo dos movimentos 
de capitais, a fim de lutar contra a evasão 
e a elisão fiscais e o branqueamento de 
capitais1-A;
________________________________
1-A Ponto 48 da sua posição de 14 de 
novembro de 2018 sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027, Textos 
Aprovados, P8_TA (2018) 0449.

Or. en



AM\1180346PT.docx PE637.644v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.3.2019 A8-0170/59

Alteração 59
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 8-B. Observa que a concorrência fiscal, 
com os seus efeitos prejudiciais, não só é 
permitida como é mesmo encorajada pela 
Comissão, com a única exceção dos 
«acordos especiais», que são tratados 
como auxílios estatais numa tentativa de 
atrair investimento estrangeiro, apesar de 
a eficácia dessa estratégia ter sido 
seriamente posta em causa1-A;
________________________________
1-A Comissão Independente para a 
Reforma da Tributação Internacional das 
Sociedades (ICRICT), «Four ways to 
tackle international tax competition», 
novembro de 2016.
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20.3.2019 A8-0170/60

Alteração 60
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 12-A. Observa a utilização de 
transformações, fusões ou cisões abusivas 
que constituem regimes artificiais ou 
dumping social mas que também reduzem 
as obrigações fiscais ou violam os direitos 
sociais dos trabalhadores1-A; exorta a 
Comissão a avaliar o impacto social 
desses instrumentos nos Estados-
Membros;
__________________
1-A Parecer da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários sobre a 
proposta de diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera a 
Diretiva (UE) 2017/1132 do Conselho na 
parte respeitante às transformações, 
fusões e cisões transfronteiriças 
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 
2018/0114(COD)).
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20.3.2019 A8-0170/61

Alteração 61
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 12-B. Observa que vários peritos fizeram 
notar que a redução dos impostos sobre as 
sociedades com o objetivo de atrair 
investimento não só não tem efeitos 
percetíveis na atração de investimento – 
que normalmente é motivado por outros 
fatores, como a proximidade de recursos 
ou mercados e as infraestruturas 
disponíveis, entre outros – mas também 
tem um efeito negativo na promoção da 
corrupção e da instabilidade financeira e 
na sustentabilidade dos serviços 
públicos1-A;
__________________
1-A Shaxson, N., «The Finance Curse: 
how global finance is making us all 
poorer», Penguin, 2018.
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20.3.2019 A8-0170/62

Alteração 62
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Martin Schirdewan, 
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 35-A. Observa que a proposta da 
Comissão relativa à MCCCIS fez notar 
que o fator ativos «deve ser composto por 
todos os ativos fixos corpóreos, mas não 
pelos incorpóreos e financeiros, devido à 
sua natureza móvel e ao risco daí 
resultante», ao passo que o texto adotado 
pelo Parlamento indicou que o fator 
ativos deve apenas incluir ativos 
tangíveis1-A; insta o Conselho a 
considerar essas posições em relação à 
escolha de uma fórmula de repartição que 
resulte numa distribuição justa e eficiente 
da matéria coletável do imposto sobre as 
sociedades;
________________________________
1-A Textos Aprovados, P8_TA(2018)0087.
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20.3.2019 A8-0170/63

Alteração 63
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 36-A. Lamenta que, na UE, não sejam 
cobrados impostos com retenção na fonte 
sobre pagamentos de juros e de royalties 
entre partes coligadas, mesmo quando a 
outra parte não está efetivamente sujeita a 
imposto sobre os rendimentos 
provenientes desses pagamentos nesse 
outro Estado-Membro; observa, no 
entanto, que enquanto se aguarda que o 
Conselho reinicie as negociações sobre a 
proposta relativa aos juros e royalties, o 
considerando 3 da Diretiva «Juros e 
Royalties»1-A já indica que «é necessário 
assegurar que os pagamentos de juros e 
royalties sejam sujeitos a uma única 
tributação num Estado-Membro» e que, 
portanto, podem ser utilizados para 
aplicar a retenção na fonte nos casos em 
que os pagamentos de juros e de royalties 
não corram o risco de ser tributados em 
nenhum Estado-Membro, uma vez que 
não exclui a tributação na fonte em tais 
casos2-A;
________________________________
1-A Diretiva 2003/49/CE do Conselho, de 
3 de junho de 2003, relativa a um regime 
fiscal comum aplicável aos pagamentos de 
juros e royalties efetuados entre 
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sociedades associadas de Estados-
Membros diferentes, JO L 157 
de 26.6.2003, p. 49.
2-A Jarass, L. and Obermair, G.M., «What 
an Individual EU Country Can Do 
Unilaterally to Counteract BEPS», 
reimpressão a partir de Tax Notes Int’l, 
24 de agosto de 2015, p. 697.
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20.3.2019 A8-0170/64

Alteração 64
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 36-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

 36-B. Insta a Comissão a apresentar 
uma proposta legislativa sobre uma taxa 
de retenção na fonte sobre os dividendos 
ao nível da UE, a aplicar pelos 
Estados-Membros, de modo a assegurar a 
tributação dos lucros gerados na União 
pelo menos uma vez antes de serem 
transferidos para fora dela; observa que 
esta proposta deve incluir um sistema de 
reembolso para evitar a dupla tributação; 
salienta que um tal sistema generalizado 
de retenção na fonte, com base no método 
de imputação, tem a vantagem de evitar a 
dupla não tributação e a BEPS sem criar 
situações de dupla tributação1-A;
________________________________
1-A Resolução do Parlamento Europeu, de 
6 de julho de 2016, sobre as decisões 
fiscais e outras medidas de natureza ou 
efeitos similares.
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20.3.2019 A8-0170/65

Alteração 65
Miguel Urbán Crespo, Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Marie-Pierre Vieu, 
Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Proposta de resolução
N.º 46-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 46-A. Solicita que a definição de 
estabelecimento estável seja mais 
consentânea com o conceito definido no 
modelo de convenção fiscal da ONU, de 
forma a permitir que a definição de 
estabelecimento estável não abranja 
apenas os contribuintes com uma 
residência fixa num Estado-Membro, mas 
também as atividades económicas 
realizadas sem necessidade de presença 
física;
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