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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 Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no 
respeitante à introdução de medidas técnicas pormenorizadas relativas ao 
funcionamento do regime definitivo do IVA para a tributação das trocas comerciais 
entre Estados-Membros
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2018)0329),

– Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C8-0317/2018),

– Tendo em conta o artigo 78.º-C do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A8-0000/2018),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do artigo 
293.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em 1967, quando o Conselho 
adotou o sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA) através das 
Diretivas 62/227/CEE1 e 67/228/CEE2 do 
Conselho, foi assumido o compromisso de 
estabelecer um regime definitivo do IVA 

(1) Em 1967, quando o Conselho 
adotou o sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA) através das 
Diretivas 62/227/CEE1 e 67/228/CEE2 do 
Conselho, foi assumido o compromisso de 
estabelecer um regime definitivo do IVA 
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que funcionasse na União Europeia da 
mesma forma que no interior de um único 
Estado-Membro. Uma vez que as 
condições técnicas e políticas ainda não 
estavam reunidas para a implementação 
desse regime, foi aprovado no final de 
1992, aquando da abolição das fronteiras 
fiscais entre os Estados-Membros, um 
dispositivo transitório do IVA. A Diretiva 
2006/112/CE3 do Conselho, atualmente em 
vigor, prevê que estas regras transitórias 
têm de ser substituídas por um regime 
definitivo baseado no princípio da 
tributação no Estado-Membro de origem 
das entregas de bens e das prestações de 
serviços.

que funcionasse na União Europeia da 
mesma forma que no interior de um único 
Estado-Membro. Uma vez que as 
condições técnicas e políticas ainda não 
estavam reunidas para a implementação 
desse regime, foi aprovado no final de 
1992, aquando da abolição das fronteiras 
fiscais entre os Estados-Membros, um 
dispositivo transitório do IVA. A Diretiva 
2006/112/CE3 do Conselho, atualmente em 
vigor, prevê que estas regras transitórias 
têm de ser substituídas por um regime 
definitivo baseado no princípio da 
tributação no Estado-Membro de origem 
das entregas de bens e das prestações de 
serviços. No entanto, as referidas regras 
transitórias estão em vigor há já várias 
décadas, resultando num complexo 
sistema transitório do IVA suscetível à 
fraude transfronteiras ao IVA 
intra-União. Estas regras transitórias 
apresentam muitas insuficiências que se 
traduzem num regime do IVA que não é 
plenamente eficiente nem compatível com 
as exigências de um verdadeiro mercado 
único. Poucos anos após a sua 
introdução, a vulnerabilidade do regime 
transitório do IVA tornou-se evidente. 
Desde então, foram tomadas várias 
medidas legislativas (melhoria da 
cooperação administrativa, prazos mais 
curtos para os mapas recapitulativos, 
autoliquidação setorial) e não legislativas. 
No entanto, estudos recentes sobre as 
lacunas do IVA demonstram que os 
números referentes ao IVA não cobrado 
são ainda consideráveis. Trata-se da 
primeira proposta legislativa apresentada 
desde a introdução, em 1992, das regras 
atualmente aplicáveis ao IVA e que tem 
por objetivo combater as causas 
profundas da fraude transfronteiras. Na 
sua comunicação de 28 de outubro de 
2015 «Melhorar o Mercado Único: mais 
oportunidades para os cidadãos e as 
empresas», a Comissão identifica a 
complexidade dos regulamentos em vigor 
relativos ao IVA como um dos principais 
obstáculos à realização do mercado único. 
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Ao mesmo tempo, o hiato do IVA, 
definido como a diferença entre o 
montante da receita efetivamente cobrada 
do IVA e o montante teórico esperado da 
cobrança, tem aumentado, atingindo 
151,5 mil milhões de EUR em 2015 na 
UE-28. Este facto ilustra a necessidade de 
uma reforma urgente e global do regime 
do IVA, evoluindo para um regime 
definitivo do IVA, para facilitar e 
simplificar as trocas comerciais 
transfronteiriças no interior da União e 
tornar o sistema mais resistente à fraude.

__________________ __________________

1 Primeira Diretiva 67/227/CEE do 
Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 
harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
impostos sobre o volume de negócios (JO 
71 de 14.4.1967, p. 1301).

1 Primeira Diretiva 67/227/CEE do 
Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 
harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
impostos sobre o volume de negócios (JO 
71 de 14.4.1967, p. 1301).

2 Segunda Diretiva 67/228/CEE do 
Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 
harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
impostos sobre o volume de negócios —
estrutura e modalidades de aplicação do 
sistema comum de imposto sobre o valor 
acrescentado (JO 71 de 14.4.1967, p. 
1303).

2 Segunda Diretiva 67/228/CEE do 
Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 
harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
impostos sobre o volume de negócios —
estrutura e modalidades de aplicação do 
sistema comum de imposto sobre o valor 
acrescentado (JO 71 de 14.4.1967, p. 
1303).

3 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 
de novembro de 2006, relativa ao sistema 
comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006. p. 
1).

3 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 
de novembro de 2006, relativa ao sistema 
comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006. p. 
1).

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Além disso, no passado, a 
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Comissão Europeia, com o apoio do 
Parlamento Europeu, sempre sublinhou 
que um sistema de IVA baseado na 
tributação na origem constituiria a 
solução adequada para tornar o sistema 
de IVA da UE mais resistente à fraude e 
em maior consonância com o bom 
funcionamento do mercado único. No 
entanto, a presente iniciativa baseia-se na 
abordagem preferida pelos 
Estados-Membros de uma tributação no 
destino, a fim de permitir uma certa 
flexibilidade na fixação das taxas de IVA 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Conselho, apoiado pelo 
Parlamento Europeu1 e pelo Comité 
Económico e Social2, confirmou que um 
sistema baseado na tributação na origem 
não era exequível e convidou a Comissão a 
levar a cabo trabalhos técnicos 
aprofundados, bem como um diálogo 
alargado com os Estados-Membros, com 
vista a analisar pormenorizadamente as 
diferentes possibilidades de aplicar o 
princípio da tributação no destino3.

(2) O Conselho, apoiado pelo 
Parlamento Europeu1 e pelo Comité 
Económico e Social2, confirmou que um 
sistema baseado na tributação na origem 
não era exequível e convidou a Comissão a 
levar a cabo trabalhos técnicos 
aprofundados, bem como um diálogo 
alargado com os Estados-Membros, com
vista a analisar pormenorizadamente as 
diferentes possibilidades de aplicar o 
princípio da tributação no destino3, de 
modo a assegurar que as entregas de bens 
de um Estado-Membro para outro são 
tributadas como se os bens tivessem sido 
entregues e adquiridos num único 
Estado-Membro. A criação de um espaço 
único do IVA na UE é fundamental para 
baixar os custos de conformidade para as 
empresas, nomeadamente as PME que 
operam a nível transfronteiras, reduzir os 
riscos de fraude transfronteiras ao IVA e 
simplificar os procedimentos em matéria 
de IVA. O regime definitivo do IVA irá 



PR\1167476PT.docx 9/18 PE629.628v01-00

PT

reforçar o mercado único e criar 
melhores condições comerciais para o 
comércio transfronteiras. Deve ter em 
conta as modificações necessárias devido 
aos desenvolvimentos tecnológicos e à 
digitalização. A presente diretiva 
estabelece as medidas técnicas para a 
aplicação das chamadas «pedras 
angulares» definidas pela Comissão 
Europeia na sua proposta de 18.1.2018
3-A. Os Estados-Membros devem, por 
conseguinte, tomar decisões sobre as 
«pedras angulares» acima referidas, a fim 
de proceder rapidamente à aplicação da 
presente diretiva.

__________________ __________________

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 
de outubro de 2011, sobre o futuro do IVA 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P7-TA-2011-0436

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 
de outubro de 2011, sobre o futuro do IVA 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P7-TA-2011-0436

2 Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu de 14 de julho de 20111 sobre o 
Livro Verde sobre o futuro do IVA - Rumo 
a um sistema de IVA mais simples, mais 
sólido e eficaz http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

2 Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu de 14 de julho de 20111 sobre o 
Livro Verde sobre o futuro do IVA - Rumo 
a um sistema de IVA mais simples, mais 
sólido e eficaz http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

3 Conclusões do Conselho sobre o futuro 
do IVA — 3167.ª reunião do Conselho 
Assuntos Económicos e Financeiros, 
Bruxelas, 15 de maio de 2012 (ver em 
especial o ponto B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3 Conclusões do Conselho sobre o futuro 
do IVA — 3167.ª reunião do Conselho 
(Assuntos Económicos e Financeiros), 
realizada em Bruxelas, em 15 de maio de 
2012 (ver, em especial, o ponto B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3-A Proposta de Diretiva do Conselho que 
altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz 
respeito às taxas do imposto sobre o valor 
acrescentado, COM(2018)0020, 
2018/0005(CNS).

Or. en
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No seu plano de ação sobre o IVA1, 
a Comissão estabelece as alterações do 
sistema do IVA que seriam necessárias 
para desenvolver um sistema baseado na 
tributação no destino para as trocas 
comerciais intra-União através da 
tributação das entregas transfronteiras. 
Posteriormente, o Conselho reafirmou as 
conclusões do plano de ação e declarou, 
nomeadamente, que, em seu entender, o 
princípio da tributação na origem previsto 
para o regime definitivo do IVA deve ser 
substituído pelo princípio da tributação no 
Estado-Membro de destino2.

(3) No seu plano de ação sobre o IVA1, 
a Comissão estabelece as alterações do 
sistema do IVA que seriam necessárias 
para desenvolver um sistema baseado na 
tributação no destino para as trocas 
comerciais intra-União através da 
tributação das entregas transfronteiras. 
Posteriormente, o Conselho reafirmou as 
conclusões do plano de ação e declarou, 
nomeadamente, que, em seu entender, o 
princípio da tributação na origem previsto 
para o regime definitivo do IVA deve ser 
substituído pelo princípio da tributação no 
Estado-Membro de destino2. Esta 
modificação deve contribuir para a 
redução da fraude transfronteiras ao IVA 
estimada em 40 mil milhões de EUR por 
ano.

__________________ __________________

1 Plano de ação sobre o IVA, Rumo a um 
espaço único do IVA na UE - Chegou o 
momento de decidir (COM(2016) 148 final 
de 7.4.2016).

1 Plano de ação sobre o IVA, Rumo a um 
espaço único do IVA na UE - Chegou o 
momento de decidir (COM(2016) 148 final 
de 7.4.2016).

2 Ver: 
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Ver: 
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A regra geral no caso de entregas 
de bens, incluindo as entregas de bens 

(13) A regra geral no caso de entregas 
de bens, incluindo as entregas de bens 
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intra-União, bem como para as prestações 
de serviços, é de que o fornecedor é o 
devedor do IVA.

intra-União, bem como para as prestações 
de serviços, é de que o fornecedor é o 
devedor do IVA. Esta regra permitirá que 
os Estados-Membros lutem mais 
eficazmente contra a fraude ao IVA, 
especialmente a fraude intracomunitária 
do operador fictício, estimada em, pelo 
menos, 50 mil milhões de EUR por ano.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Devem ser revistas as regras 
relativas à aplicação temporária do 
mecanismo de autoliquidação para bens 
móveis, a fim de assegurar a sua coerência 
com a introdução das novas regras 
aplicáveis ao devedor do IVA nas entregas 
intra-União de bens.

(15) Devem ser revistas as regras 
relativas à aplicação temporária do 
mecanismo de autoliquidação para bens 
móveis, a fim de assegurar a sua coerência 
com a introdução das novas regras 
aplicáveis ao devedor do IVA nas entregas 
intra-União de bens. Com a aplicação da 
presente diretiva, deixa de ser necessário 
aplicar temporariamente o mecanismo de 
autoliquidação. A Comissão deve, por 
conseguinte, analisar em tempo oportuno 
a necessidade de revogar a proposta de 
aplicação temporária do mecanismo de 
autoliquidação.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Com vista a garantir a coerência em 
matéria de obrigações de declaração de 
IVA para as grandes empresas, a 

(23) Com vista a garantir a coerência em 
matéria de obrigações de declaração de 
IVA para as grandes empresas, a 
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frequência da apresentação de declarações 
de IVA ao abrigo deste regime especial 
deve ser revista, passando a ser 
estabelecido que os sujeitos passivos que 
utilizam o regime devem apresentar 
declarações mensais de IVA ao abrigo do 
regime sempre que o seu volume de 
negócios anual da União for superior a 
2 500 000 EUR.

frequência da apresentação de declarações 
de IVA ao abrigo deste regime especial 
deve ser revista, passando a ser 
estabelecido que os sujeitos passivos que 
utilizam o regime devem apresentar 
declarações mensais de IVA ao abrigo do 
regime sempre que o seu volume anual de 
IVA da União for superior a 
2 500 000 EUR.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Como consequência da introdução 
da entrega intra-União de bens como 
conceito novo, deve substituir-se o termo 
«Comunidade» por «União», a fim de 
assegurar uma utilização atualizada e 
coerente do termo.

(28) Como consequência da introdução 
da entrega intra-União de bens como 
conceito novo, deve substituir-se o termo 
«Comunidade» por «União» em toda a 
diretiva, a fim de assegurar uma utilização 
atualizada e coerente do termo.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) As medidas legislativas destinadas 
a reformar o sistema do IVA, a lutar 
contra a fraude ao IVA e a reduzir os 
desvios do IVA só podem ser bem 
sucedidas se as administrações fiscais dos 
Estados-Membros cooperarem mais 
estreitamente num espírito de confiança 
mútua e trocarem informações relevantes 
para poderem desempenhar as suas 
funções.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 8

Texto em vigor Alteração

(4-A) O artigo 8.º passa a ter a seguinte 
redação:

“Artigo 8.º “Artigo 8.º

Se a Comissão considerar que as 
disposições dos artigos 6.o e 7.º já não se 
justificam, designadamente no plano da 
neutralidade concorrencial ou no dos 
recursos próprios, deve submeter ao 
Conselho as propostas adequadas.”

Se a Comissão considerar que as 
disposições dos artigos 6.o e 7.o já não se 
justificam, designadamente no plano da 
neutralidade concorrencial ou no dos 
recursos próprios, deve submeter ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.”

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 13 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o requerente for um sujeito passivo a 
quem tenha sido concedido o estatuto de 
operador económico autorizado para fins 
aduaneiros, consideram-se cumpridos os 
critérios estabelecidos no n.º 2.

Se o requerente for um sujeito passivo a 
quem tenha sido concedido o estatuto de 
operador económico autorizado para fins 
aduaneiros, considera-se que os critérios 
estabelecidos no n.º 2 foram cumpridos 
para efeitos da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 56-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 145 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(56-A) No artigo 145.º, o n.º 1 passa a ter 
a seguinte redação:

“1. A Comissão deve apresentar ao 
Conselho, se necessário, no mais curto 
prazo, propostas destinadas a precisar o 
âmbito de aplicação das isenções previstas 
nos artigos 143.o e 144.o e as regras 
práticas da sua aplicação.

“1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
necessário, no mais curto prazo, propostas 
destinadas a precisar o âmbito de aplicação 
das isenções previstas nos artigos 143.º e 
144.º e as regras práticas da sua aplicação.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 59-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 150 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(59-A) No artigo 150.º, o n.º 1 passa a ter 
a seguinte redação:

“1. A Comissão deve apresentar ao 
Conselho, se necessário, no mais curto 
prazo, propostas destinadas a precisar o 
âmbito de aplicação das isenções previstas 
no artigo 148.o e as regras práticas da sua 
aplicação.”

“1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
necessário, no mais curto prazo, propostas 
destinadas a precisar o âmbito de aplicação 
das isenções previstas no artigo 148.o e as 
regras práticas da sua aplicação.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 68-A (novo)
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Diretiva 2006/112/CE
Artigo 166

Texto em vigor Alteração

(68-A) O artigo 166.º passa a ter a 
seguinte redação:

Artigo 166 Artigo 166

“A Comissão deve apresentar ao Conselho, 
se necessário, no mais curto prazo, 
propostas relativas às normas comuns de 
aplicação do IVA às operações referidas 
nas Secções 1 e 2.”

“A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
necessário, no mais curto prazo, propostas 
relativas às normas comuns de aplicação 
do IVA às operações referidas nas Secções 
1 e 2.”

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 123-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 293 – n.º 1 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(123-A) No artigo 293.º, n.º 1, a 
parte introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

“A Comissão deve apresentar ao Conselho, 
de quatro em quatro anos a contar da data 
de aprovação da presente diretiva, com 
base nas informações obtidas dos Estados-
Membros, um relatório sobre a aplicação 
das disposições do presente capítulo, 
acompanhado, se necessário e tomando em 
consideração a necessidade de assegurar a 
convergência gradual das regulamentações 
nacionais, de propostas relativas:”

“A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
quatro em quatro anos a contar da data de 
aprovação da presente diretiva, com base 
nas informações obtidas dos Estados-
Membros, um relatório sobre a aplicação 
das disposições do presente capítulo, 
acompanhado, se necessário e tomando em 
consideração a necessidade de assegurar a 
convergência gradual das regulamentações 
nacionais, de propostas relativas:”

Or. en
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 166-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 395 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(166-A) No artigo 395.º, o n.º 3 
passa a ter a seguinte redação:

“3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.o 2, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho uma proposta 
adequada ou, se o pedido de derrogação 
suscitar objeções da sua parte, uma 
comunicação expondo as referidas 
objeções.

“3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta adequada ou, se o 
pedido de derrogação suscitar objeções da 
sua parte, uma comunicação expondo as 
referidas objeções.”

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 166-B (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 396 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(166-B) No artigo 396.º, o n.º 3 
passa a ter a seguinte redação:

“3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho uma proposta 
adequada ou, se o pedido de derrogação 
suscitar objeções da sua parte, uma 
comunicação expondo as referidas 
objeções.

“3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta adequada ou, se o 
pedido de derrogação suscitar objeções da 
sua parte, uma comunicação expondo as 
referidas objeções.”

Or. en
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 169-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 404-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(169-A) Após o artigo 404.º, é 
inserido o artigo 404.º-A com a seguinte 
redação:

“Artigo 404.º-A

No prazo de quatro anos a contar da 
adoção da Diretiva (UE).../... do Conselho 
.../...* +, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, com 
base nas informações obtidas dos 
Estados-Membros, um relatório sobre a 
transposição e aplicação das novas 
disposições da presente diretiva, 
acompanhado, se necessário e tomando 
em consideração a necessidade de 
assegurar a convergência gradual das 
regulamentações nacionais, de 
propostas.»

_______________

*  Diretiva do Conselho (UE) .../... de ... 
que altera ... (JO ...).

+ JO: inserir o número da diretiva que 
consta do documento PE-CONS... 
(2018/0164(CNS)) e inserir o número, 
data, título e referência do JO dessa 
diretiva na nota de pé de página.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 169-B (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 404-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(169-B) Após o artigo 404.º-A, é 
inserido o artigo 404.º-B com a seguinte 
redação:

“Artigo 404.º-B

No prazo de dois anos a contar da adoção 
da Diretiva (UE).../... do Conselho * + , a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a eficácia do intercâmbio de 
informações relevantes entre as 
administrações fiscais dos Estados-
Membros, tendo em conta a importância 
da confiança mútua no êxito do regime de 
IVA definitivo.”

________________

*  Diretiva do Conselho (UE) .../... de ... 
que altera ... (JO ...).

+ JO: inserir o número da diretiva que 
consta do documento PE-CONS... 
(2018/0164(CNS)) e inserir o número, 
data, título e referência do JO dessa 
diretiva na nota de pé de página.

Or. en
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