
 

PR\1116982PT.docx  PE597.646v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
Comissão dos Assuntos Jurídicos 

 

2016/0107(COD) 

9.2.2017 

***I 
PROJETO DE RELATÓRIO 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Diretiva 2013/34/UE no que respeita à divulgação de informações relativas ao 

imposto sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 

Relatores: Hugues Bayet, Evelyn Regner 

 (Reuniões conjuntas das comissões  Artigo 55.º do Regimento) 

 



 

PE597.646v02-00 2/25 PR\1116982PT.docx 

PT 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído. 

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 

Diretiva 2013/34/UE no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento por determinadas empresas e sucursais 

(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2016)0198), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 50.º, n.º 1, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C8-0146/2016), 

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 

proposta, 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelas Câmaras do 

Parlamento Nacional irlandês e pelo Parlamento sueco no âmbito do Protocolo n.º 2 

relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo 

os quais o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 21 de setembro 

de 20161, 

– Tendo em conta os artigos 59.º e 39.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários e da Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos termos do artigo 55.º do 

Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da 

Comissão dos Assuntos Jurídicos (A8-0000/2017), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

                                                 
1  JO C 487 de 28.12.2016, p. 62. 
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Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) Um sistema de tributação das 

sociedades justo e eficaz deverá tornar-se 

a pedra angular do mercado único e a 

existência de uma abordagem coordenada 

e harmonizada na aplicação dos sistemas 

fiscais nacionais é fundamental para 

garantir o bom funcionamento do 

mercado único e o êxito da união dos 

mercados de capitais e contribuirá para 

evitar a elisão fiscal e a transferência de 

lucros. 

Or. en 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Um melhor escrutínio, por parte do 

público, dos impostos sobre o rendimento 

das pessoas coletivas suportados pelas 

empresas multinacionais que exercem 

atividades na União Europeia, constitui um 

elemento essencial para continuar a 

promover a responsabilidade das empresas, 

para contribuir para o bem-estar através 

dos impostos, para promover uma 

concorrência fiscal mais equitativa na 

União mediante um debate público mais 

informado e para restabelecer a confiança 

do público na equidade dos sistemas fiscais 

nacionais. Este escrutínio público pode ser 

conseguido através da comunicação de 

informações relativas ao imposto sobre o 

rendimento, independentemente do país 

está estabelecida a empresa-mãe em última 

instância do grupo. 

(5) A evasão fiscal e a elisão fiscal 

representam uma perda importante de 

rendimento para os Estados, reduzindo, 

na mesma medida, a sua capacidade de 

investimento para promover o emprego, 

combater a pobreza e desenvolver 

sistemas de saúde eficazes para todos. Um 

melhor escrutínio, por parte do público, 

dos impostos sobre o rendimento das 

pessoas coletivas suportados pelas 

empresas multinacionais que exercem 

atividades na União Europeia, constitui um 

elemento essencial para continuar a 

promover a responsabilidade das empresas, 

para contribuir para o bem-estar através 

dos impostos, para promover uma 

concorrência fiscal mais equitativa na 

União mediante um debate público mais 

informado e para restabelecer a confiança 
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do público na equidade dos sistemas fiscais 

nacionais. Este escrutínio público pode ser 

conseguido através da comunicação de 

informações relativas ao imposto sobre o 

rendimento, independentemente do país 

está estabelecida a empresa-mãe em última 

instância do grupo. 

Or. en 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A comunicação de informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento 

deve incluir informações relacionadas com 

todas as atividades de uma empresa ou de 

todas as empresas coligadas de um grupo 

controlado por uma empresa-mãe em 

última instância. As informações devem 

basear-se nas especificações de 

comunicação de informações previstas na 

Ação 13 do plano BEPS e limitar-se ao 

necessário para permitir o efetivo 

escrutínio pelo público, de modo a 

garantir que a divulgação não gera 

desvantagens ou riscos 

desproporcionados. A comunicação de 

informações deve também incluir uma 

breve descrição da natureza das atividades 

exercidas. A referida descrição pode 

basear-se na categorização apresentada no 

quadro 2 do anexo III do capítulo V do 

documento da OCDE intitulado «Transfer 

Pricing Guidelines on Documentation». A 

comunicação de informações deve incluir 

uma descrição geral que forneça 

explicações caso se verifiquem 

discrepâncias a nível de grupo entre os 

montantes de imposto devidos e os 

montantes de imposto pagos, tendo em 

conta os correspondentes montantes 

relativos aos exercícios anteriores. 

(8) A comunicação de informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento 

deve incluir informações relacionadas com 

todas as atividades de uma empresa ou de 

todas as empresas coligadas de um grupo 

controlado por uma empresa-mãe em 

última instância. As informações devem 

basear-se nas especificações de 

comunicação de informações previstas na 

Ação 13 do plano BEPS. A comunicação 

de informações deve também incluir uma 

breve descrição da natureza das atividades 

exercidas. A referida descrição pode 

basear-se na categorização apresentada no 

quadro 2 do anexo III do capítulo V do 

documento da OCDE intitulado «Transfer 

Pricing Guidelines on Documentation». A 

comunicação de informações deve incluir 

uma descrição geral que forneça 

explicações caso se verifiquem 

discrepâncias a nível de grupo entre os 

montantes de imposto devidos e os 

montantes de imposto pagos, tendo em 

conta os correspondentes montantes 

relativos aos exercícios anteriores. 
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Or. en 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de assegurar um nível de 

pormenor que permita aos cidadãos melhor 

apreciar a contribuição das empresas 

multinacionais para o bem-estar em cada 

Estado-Membro, as informações devem ser 

discriminadas por Estado-Membro. Além 

disso, as informações respeitantes às 

atividades das empresas multinacionais 

devem também ser apresentadas com um 

elevado nível de pormenor no que diz 

respeito a certas jurisdições fiscais que 

levantam problemas específicos. Para 

todas as outras atividades em países 

terceiros, as informações devem ser 

apresentadas de forma agregada. 

(9) A fim de assegurar um nível de 

pormenor que permita aos cidadãos melhor 

apreciar a contribuição das empresas 

multinacionais para o bem-estar em cada 

Estado-Membro, as informações devem ser 

discriminadas por jurisdição. 

Or. en 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Os Estados-Membros devem 

assegurar a afetação de um nível 

adequado de recursos humanos, técnicos 

e financeiros nas administrações fiscais 

ao intercâmbio automático de 

informações, ao tratamento de dados e à 

luta contra a fraude e a elisão fiscais. 

Or. en 
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Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Os sindicatos e os empregados de 

empresas multinacionais devem ser 

regular e devidamente informados acerca 

da situação da empresa, incluindo o 

número de empregados contratados numa 

base equivalente a tempo inteiro, o 

montante dos lucros obtidos e os impostos 

sobre o rendimento pagos, bem como os 

objetivos e o futuro plano de investimento 

da empresa. 

Or. en 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de estabelecer as jurisdições 

fiscais relativamente às quais se deve 

seguir um nível de pormenor elevado, 

deve ser delegado na Comissão o poder de 

adotar atos em conformidade com o artigo 

290.º do TFUE no que diz respeito à 

elaboração de uma lista comum da União 

dessas jurisdições fiscais. Essa lista deve 

ser elaborada com base em determinados 

critérios, estabelecidos com base no anexo 

1 da Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

uma estratégia externa de tributação 

efetiva (COM(2016) 24 final). É 

particularmente importante que a 

Comissão proceda às consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

nomeadamente a nível de peritos, e que 

essas consultas sejam realizadas em 

conformidade com os princípios 

Suprimido 
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estabelecidos no Acordo Interinstitucional 

«Legislar Melhor», aprovado pelo 

Parlamento Europeu, pelo Conselho e 

pela Comissão, aguardando-se a sua 

assinatura formal. Em especial, e a fim de 

assegurar a igualdade de participação na 

preparação de atos delegados, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

recebem todos os documentos ao mesmo 

tempo que os peritos dos Estados-

Membros, e os seus peritos têm 

sistematicamente acesso às reuniões dos 

grupos de peritos da Comissão 

incumbidos da elaboração dos atos 

delegados. 

Or. en 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A)  A fim de assegurar condições 

uniformes de execução do artigo 48.º-B, 

n.os1, 3, 4 e 6 e do artigo 48.º-C, n.º 5, da 

Diretiva 2013/34/UE, deverão também ser 

atribuídas competências de execução à 

Comissão. Essas competências devem ser 

exercidas em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A.  

 ________________ 

 1-A Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos 

Estados-Membros do exercício das 

competências de execução pela Comissão 

(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

Or. en 
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Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros exigem que as 

empresas-mãe em última instância que se 

regem pelo seu direito nacional e cujo 

volume de negócios consolidado líquido é 

superior a 750 000 000 EUR, bem como 

as empresas que se regem pelo seu direito 

nacional que não sejam empresas coligadas 

e cujo volume de negócios líquidos é 

superior a 750 000 000 EUR, elaborem e 

publiquem anualmente um relatório que 

contém informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento. 

Os Estados-Membros exigem que as 

empresas-mãe em última instância de 

grandes grupos, conforme definidos no 

artigo 3.º, n.º 7, que se regem pelo seu 

direito nacional, e as grandes empresas, 

conforme definidas no artigo 3.º, n.º 4, 

que se regem pelo seu direito nacional que 

não sejam empresas coligadas, elaborem e 

publiquem anualmente um relatório que 

contém informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento. 

Or. en 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

disponibilizado ao público no sítio Web da 

empresa, à data da sua publicação. 

O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

publicado num modelo comum, em 

formato aberto, e disponibilizado ao 

público no sítio Web da empresa, à data da 

sua publicação, pelo menos numa das 

línguas oficiais da União. Na mesma 

data, a empresa introduz também o 

relatório num registo público gerido pela 

Comissão Europeia. 

Or. en 
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Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros exigem que as 

médias e grandes empresas filiais a que se 

refere o artigo 3.º, n.os 3 e 4, que se regem 

pelo seu direito nacional e são controladas 

por uma empresa-mãe em última instância, 

cujo volume de negócios consolidado 

líquido é superior a 750 000 000 EUR e 

que não se rege pelo direito de um Estado-

Membro, publiquem anualmente o relatório 

que contém informações relativas ao 

imposto sobre o rendimento dessa 

empresa-mãe em última instância. 

Os Estados-Membros exigem que as 

empresas filiais que se regem pelo seu 

direito nacional e são controladas por uma 

empresa-mãe em última instância, cujo 

volume de negócios consolidado líquido é 

superior a 40 000 000 EUR e que não se 

rege pelo direito de um Estado-Membro, 

publiquem anualmente o relatório que 

contém informações relativas ao imposto 

sobre o rendimento dessa empresa-mãe em 

última instância. 

Or. en 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

disponibilizado ao público à data da sua 

publicação no sítio Web da empresa filial 

ou no sítio Web de uma empresa coligada. 

O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

publicado num modelo comum, em 

formato aberto, e disponibilizado ao 

público à data da sua publicação no sítio 

Web da empresa filial ou no sítio Web de 

uma empresa coligada, pelo menos numa 

das línguas oficiais da União. Na mesma 

data, a empresa introduz também o 

relatório num registo público gerido pela 

Comissão Europeia. 
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Or. en 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

disponibilizado ao público à data da sua 

publicação no sítio Web da sucursal ou no 

sítio Web de uma empresa coligada. 

O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

publicado num modelo comum, em 

formato aberto, e disponibilizado ao 

público à data da sua publicação no sítio 

Web da sucursal ou no sítio Web de uma 

empresa coligada, pelo menos numa das 

línguas oficiais da União. Na mesma 

data, a empresa introduz também o 

relatório num registo público gerido pela 

Comissão Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 5 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A empresa que abriu a sucursal é 

uma empresa coligada de um grupo 

controlado por uma empresa-mãe em 

última instância, não regida pelo direito de 

um Estado-Membro, cujo volume de 

negócios consolidado líquido é superior a 

750 000 000 EUR, ou uma empresa não 

coligada cujo volume de negócios líquido é 

superior a 750 000 000 EUR; 

(a) A empresa que abriu a sucursal é 

uma empresa coligada de um grupo 

controlado por uma empresa-mãe em 

última instância, não regida pelo direito de 

um Estado-Membro, cujo volume de 

negócios consolidado líquido é superior a 

40 000 000 EUR, ou uma empresa não 

coligada cujo volume de negócios líquido é 

superior a 40 000 000 EUR; 

Or. en 



 

PE597.646v02-00 14/25 PR\1116982PT.docx 

PT 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-B – n.º 5 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A empresa-mãe em última 

instância a que se refere a alínea a) não 

possui uma média ou grande empresa 

filial como referido no n.º 3. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Uma breve descrição da natureza 

das atividades exercidas; 

(a) O(s) nome(s), uma breve descrição 

da natureza das atividades exercidas e a 

localização geográfica; 

Or. en 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O número de empregados; (b) O número de empregados 

contratados numa base equivalente a 

tempo inteiro; 
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Or. en 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) O valor dos ativos e o custo anual 

da manutenção desses ativos;  

Or. en 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-B) As vendas e compras; 

Or. en 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea b-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (B-C) O valor dos investimentos 

discriminados por jurisdição fiscal; 

Or. en 
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Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O montante do volume de negócios 

líquido, que inclui o volume de negócios 

realizado com partes relacionadas; 

(c) O montante do volume de negócios 

líquido, incluindo uma distinção entre o 

volume de negócios realizado com partes 

relacionadas e o volume de negócios 

realizado com partes independentes; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) O capital declarado; 

Or. en 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea f-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-B) Os ativos corpóreos que não sejam 

caixa ou equivalentes de caixa;  

Or. en 
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Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) As subvenções públicas recebidas; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea g-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-B) A lista de filiais que operam em 

cada jurisdição fiscal, tanto no interior 

como fora da União, e informações sobre 

essas filiais que correspondem aos 

requisitos de informação sobre a 

empresa-mãe nos termos do presente 

artigo; 

Or. en 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 2 – alínea g-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-C) Todos os pagamentos realizados a 

administrações públicas, conforme 

definido no artigo 41.º, n.º 5. 

Or. en 
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Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório apresenta as informações a que 

se refere o n.º 2 separadamente para cada 

Estado-Membro. Caso um Estado-Membro 

englobe diversas jurisdições fiscais, as 

informações são agregadas a nível do 

Estado-Membro. 

O relatório apresenta as informações a que 

se refere o n.º 2 separadamente para cada 

Estado-Membro. Caso um Estado-Membro 

englobe diversas jurisdições fiscais, as 

informações são enumeradas 

separadamente para cada jurisdição 

fiscal. 

Or. en 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório deve igualmente incluir as 

informações referidas no n.º 2 do presente 

artigo, separadamente para cada jurisdição 

fiscal que, no final do exercício financeiro 

precedente, estava incluída na lista 

comum da União de jurisdições fiscais 

com determinadas características, 

elaborada nos termos do artigo 48.º-G, a 

menos que o relatório confirme 

expressamente, sob reserva da 

responsabilidade a que se refere o artigo 

48.º-E, que as empresas coligadas de um 

grupo regidas pelo direito dessa jurisdição 

fiscal não participam diretamente em 

transações com nenhuma empresa 

coligada do mesmo grupo regida pelo 

direito de um Estado-Membro. 

O relatório deve igualmente incluir as 

informações referidas no n.º 2 do presente 

artigo, separadamente para cada jurisdição 

fiscal fora da União. 
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Or. en 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório apresenta as informações a 

que se refere o n.º 2 de forma agregada 

para as outras jurisdições fiscais. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-C – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

publicado e disponibilizado no sítio Web 

em pelo menos uma das línguas oficiais da 

União. 

5. O relatório que contém informações 

relativas ao imposto sobre o rendimento é 

publicado num modelo comum, em 

formato aberto, e disponibilizado no sítio 

Web em pelo menos uma das línguas 

oficiais da União.  Na mesma data, a 

empresa introduz também o relatório num 

registo público gerido pela Comissão 

Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-E – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os membros dos órgãos de 

administração, direção e supervisão das 

empresas filiais a que se refere o artigo 

48.º-B, n.º 3, da presente diretiva, bem 

como a pessoa ou pessoas incumbidas das 

formalidades de divulgação previstas no 

artigo 13.º da Diretiva 89/666/CEE por 

conta da sucursal a que se refere o artigo 

48.º-B, n.º 4, da presente diretiva, agindo 

no âmbito das competências que lhes são 

atribuídas pelo direito nacional, assumem 

coletivamente a responsabilidade por 

garantir que, tanto quanto seja do seu 

conhecimento e seja do seu alcance, o 

relatório que contém informações relativas 

ao imposto sobre o rendimento é 

elaborado, publicado e disponibilizado em 

conformidade com os artigos 48.º-B, 48.º-

C e 48.º-D. 

2. Os Estados-Membros asseguram 

que os membros dos órgãos de 

administração, direção e supervisão das 

empresas filiais a que se refere o artigo 

48.º-B, n.º 3, da presente diretiva, bem 

como a pessoa ou pessoas incumbidas das 

formalidades de divulgação previstas no 

artigo 13.º da Diretiva 89/666/CEE por 

conta da sucursal a que se refere o artigo 

48.º-B, n.º 4, da presente diretiva, agindo 

no âmbito das competências que lhes são 

atribuídas pelo direito nacional, assumem 

coletivamente a responsabilidade por 

garantir que o relatório que contém 

informações relativas ao imposto sobre o 

rendimento é elaborado, publicado e 

disponibilizado em conformidade com os 

artigos 48.º-B, 48.º-C e 48.º-D. 

Or. en 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-G  

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 48.º-G Suprimido 

Lista comum, da União, de jurisdições 

fiscais com determinadas características 

 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o artigo 

49.º, relativamente à elaboração de uma 

lista comum, da União, de jurisdições 

fiscais com determinadas características. 

Essa lista baseia-se na avaliação das 

jurisdições que não cumprem os seguintes 

critérios: 
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(1)  Transparência e intercâmbio de 

informações, incluindo a troca de 

informações a pedido e a troca 

automática de informações relativas às 

contas financeiras; 

 

(2)  Concorrência leal em matéria 

fiscal; 

 

(3)  Normas estabelecidas pelo G20 

e/ou pela OCDE; 

 

(4)  Outras normas pertinentes, 

incluindo normas internacionais 

estabelecidas pelo Grupo de Ação 

Financeira. 

 

A Comissão procede regularmente à 

revisão desta lista e, se necessário, à sua 

alteração, a fim de ter em conta quaisquer 

novas circunstâncias. 

 

Or. en 

 

Alteração   33 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 48-J (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 48.º-J 

 Modelo comum para o relatório 

 A Comissão estabelece, através de atos de 

execução, um modelo comum a que se 

refere o artigo 48.º-B, n.os 1, 3, 4 e 6 e o 

artigo 48.º-C, n.º 5. Esses atos de 

execução são adotados pelo procedimento 

de exame a que se refere o artigo 50.º, 

n.º 2. 

Or. en 
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Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2013/34/UE 

Artigo 49 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O artigo 49.º é alterado do 

seguinte modo: 

Suprimido 

(a)  Os n.os 2 e 3 passam a ter a 

seguinte redação: 

 

‘2.  O poder de adotar os atos 

delegados a que se referem o artigo 1.º, n.º 

2, o artigo 3.º, n.º 13, o artigo 46.º, n.º 2, e 

o artigo 48.º-G é conferido à Comissão 

por um prazo indeterminado a contar da 

data a que se refere o artigo 54.º. 

 

3.  A delegação de poderes a que se 

refere o artigo 1.º, n.º 2, o artigo 3.º, n.º 

13, o artigo 46.º, n.º 2, e o artigo 48.º-G 

pode ser revogada em qualquer momento 

pelo Parlamento Europeu ou pelo 

Conselho. A decisão de revogação põe 

termo à delegação dos poderes nela 

especificados. A decisão de revogação 

produz efeitos a partir do dia seguinte ao 

da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou de numa data 

posterior nela especificada. Essa decisão 

não afeta os atos delegados já em vigor. ’ 

 

(b)  É inserido o seguinte n.º 3-A:  

«3-A.   Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão consulta os peritos designados 

por cada Estado-Membro, em 

conformidade com os princípios 

estabelecidos no Acordo Interinstitucional 

«Legislar Melhor», de [data]. » 

 

(c) O n.º 5 passa a ter a seguinte redação:  

‘5.  Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 1.º, n.º 2, do artigo 3.º, n.º 

13, do artigo 46.º, n.º 2 ou do artigo 48.º-

G, só entram em vigor se não tiverem sido 

formuladas objeções pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
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dois meses a contar da notificação do ato 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 

ou se, antes do termo desse prazo, o 

Parlamento Europeu e o Conselho 

tiverem informado a Comissão de que não 

têm objeções a formular. O referido prazo 

é prorrogável por dois meses por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho.» 

Or. en 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A publicação de informações discriminadas por país (CBCR) sobre os dados das empresas 

considerados pertinentes para efeitos tributários é um elemento fundamental para lutar contra 

a fraude e a elisão fiscais a nível internacional e impedir o nivelamento por baixo entre os 

diferentes sistemas fiscais. Todavia, os benefícios desta diretiva são muito mais abrangentes. 

Com a crescente mobilidade das atividades económicas à escala da Europa e mundial, a 

transparência em termos de publicação de informações constitui um pré-requisito para uma 

governação empresarial sólida e é também um instrumento de promoção da responsabilidade 

social das empresas. 

 

Atualmente, os cidadãos não podem utilizar as contas publicadas pelas empresas nem sequer 

para verificar se uma multinacional opera ou não na sua jurisdição fiscal. Como as empresas 

multinacionais são cada vez mais complexas e muitas vezes, infelizmente, menos 

transparentes, o problema tem vindo a agravar-se. A maior parte dos países utilizam normas 

internacionais de contabilidade. Por conseguinte, a publicação de informações discriminadas 

por país permitirá, de forma eficaz em termos de custos, introduzir mudanças em matéria de 

transparência das empresas a nível mundial em benefício das nossas sociedades, 

nomeadamente dos cidadãos, dos acionistas, das autoridades fiscais, dos investidores, dos 

economistas, fornecendo-lhes meios para responsabilizar os governos e as empresas 

multinacionais.  

 

Os relatores consideram que, para além dos objetivos em matéria fiscal e de responsabilidade 

empresarial, a presente diretiva constitui igualmente um instrumento para reforçar o direito 

dos trabalhadores à informação e à consulta. A publicação de informações consolida o diálogo 

e promove a confiança mútua no interior das empresas, uma vez que pode fornecer dados 

objetivos e fiáveis sobre a situação das empresas, aumentando, desta forma, a sensibilização 

de todas as partes interessadas, incluindo os trabalhadores, para as necessidades de adaptação. 

Promove igualmente o envolvimento dos trabalhadores no funcionamento e no futuro das 

empresas e o aumento da sua competitividade. 

 

O Parlamento Europeu há muito que reclama a publicação de informações discriminadas por 

país. Já em 2011, o Parlamento aprovou uma posição sobre esta matéria, declarando que a 

qualidade da informação financeira é crucial para lutar eficazmente contra a evasão fiscal e 

seria igualmente útil para os investidores em todos os setores, contribuindo assim para a boa 

governação a nível mundial. Em 2014, a comunicação de informações discriminadas por país 

passou a fazer parte dos debates sobre a diretiva da UE relativa à divulgação de informações 

não financeiras. Por fim, no seguimento do apelo lançado pelo relator para a revisão da 

diretiva sobre o direito dos acionistas, Sergio Cofferati, com vista à introdução da publicação 

de informações discriminadas por país na Diretiva Contabilística, a Comissão decidiu 

apresentar uma proposta específica sobre a matéria sob a forma de ato modificativo desta 

última diretiva. Esta alteração da Diretiva Contabilística pode desempenhar um papel crucial 

na comunicação de informações pelas empresas. 

 

Os relatores propõem o reforço da transparência em matéria de apresentação de informações 

por parte das empresas e sugere as seguintes melhorias ao texto da Comissão: 
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• Tendo em conta o programa «Legislar Melhor», a introdução de novas categorias de 

empresas e de grupos deve ser evitada. A alteração da Diretiva Contabilística deve ser 

alinhada pela lógica da mesma diretiva. Os limiares para as micro, pequenas e médias e 

grandes empresas estão definidas desde há muito. O conceito remonta à quarta diretiva sobre 

direito das sociedades, de 1978. Até agora, a necessidade de introduzir novos limiares não foi 

justificada de forma satisfatória pela Comissão. Uma vez que as PME não dispõem de 

recursos para investir em empresas de fachada para transferir artificialmente os seus lucros, 

estão a ser arrastadas para uma situação de desvantagem competitiva em relação às 

multinacionais. A fim de assegurar um mercado único sólido, é fundamental criar um sistema 

de apresentação de informações por parte das empresas comum que seja justo, eficiente, 

transparente e favorável ao crescimento, assente no princípio segundo o qual as empresas 

devem pagar impostos no país em que são gerados os lucros. Por conseguinte, os grandes 

grupos, conforme definidos no artigo 3.º, n.º 7, e as grandes empresas, conforme definidas no 

artigo 3.º, n.º 4, estão sujeitos aos novos requisitos em matéria de publicação de informações.   

 

• Os relatores consideram que não seria adequado limitar o âmbito de aplicação da 

presente diretiva à informação relativa aos Estados-Membros da UE e aos paraísos fiscais e, 

por conseguinte, mesmo que, em princípio, não sejam contra a ideia de uma lista negra 

europeia de paraísos fiscais estabelecida com base em critérios claros, propõem que as 

empresas multinacionais forneçam informações sobre as suas atividades em todas as 

jurisdições em que operem, incluindo fora da União Europeia. A publicação dessas 

informações não constitui uma sanção às jurisdições não cooperantes, mas sim um requisito 

indispensável para as empresas que operem num mercado único plenamente funcional.   

 

• Os relatores consideram que, para reforçar o controlo público e a transparência das 

empresas a nível mundial, as empresas multinacionais devem divulgar informações 

pertinentes relativamente a todos os países do mundo em que operem, de modo que os 

impostos sejam pagos nos países em que os lucros são efetivamente gerados. Os relatores 

apelam ainda para que a divulgação de dados não agregados seja consentânea com o princípio 

da coerência das políticas da UE numa perspetiva de desenvolvimento, que visa promover o 

cumprimento das obrigações fiscais e ajudar de forma eficaz os países em desenvolvimento a 

obterem acesso às suas receitas fiscais. 

 

• Os relatores consideram essencial que o formato de publicação das informações 

permita a comparação de dados e propõe, por conseguinte, uma uniformização do formato de 

apresentação dos relatórios para todas as empresas abrangidas pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva.  

 

 

Em conclusão, os relatores gostariam de sublinhar a importância de uma abordagem 

coordenada e harmonizada quanto à implementação de sistemas de apresentação de 

informações por parte das empresas para garantir o bom funcionamento do mercado único. 

Neste contexto, os relatores gostariam de salientar, uma vez mais, que uma maior 

transparência das atividades das empresas multinacionais é fundamental para pôr termo à 

transferência de lucros, através de vários mecanismos, como as empresas «de fachada», os 

regimes fiscais preferenciais para patentes e os acordos de preços de transferência, e também 

a práticas desleais de concorrência fiscal entre sistemas jurídicos que, frequentemente, têm 

sido utilizados em detrimento dos cidadãos, em especial dos contribuintes, dos trabalhadores e 

das PME. 


