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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 relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime 
especial das pequenas empresas e o Regulamento (UE) n.º 904/2010 no que respeita à 
cooperação administrativa e à troca de informações para efeitos do controlo da correta 
aplicação do regime especial das pequenas empresas
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Processo legislativo especial – nova consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto do Conselho (13952/2019),

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2018)0021),

– Tendo em conta a sua posição de 11 de setembro de 20181,

– Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C9-0166/2019),

– Tendo em conta os artigos 82.º e 84.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A9-0000/2019),

1. Aprova o projeto do Conselho;

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

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 
aprovado pelo Parlamento;

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

1 JO C..., ..., p....
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na reunião do ECOFIN de 8 de novembro de 2019, o Conselho chegou a acordo quanto a 
uma orientação geral sobre uma maior simplificação das regras do IVA aplicáveis às 
pequenas empresas (PME). 

Além disso, o Conselho decidiu consultar novamente o Parlamento Europeu sobre a sua 
orientação geral, uma vez que o texto difere substancialmente da proposta inicial da Comissão 
de 18 de janeiro de 2018.

Tanto a proposta inicial da Comissão como a abordagem geral do Conselho visam introduzir 
novas normas com vista à redução dos encargos administrativos e custos de conformidade a 
suportar pelas PME, bem como para ajudar a criar um ambiente fiscal que permita que as 
PME cresçam e desenvolvam as suas trocas comerciais transfronteiras de forma mais 
eficiente. 

A fim de alcançar este objetivo, a Comissão introduziu várias medidas que, em grande parte, 
foram mantidas na orientação geral do Conselho:

em primeiro lugar, a orientação geral do Conselho mantém a proposta da Comissão de alargar 
o âmbito de aplicação da isenção de IVA por forma a abranger as PME não estabelecidas, no 
espírito do mercado único e em conformidade com o mesmo.

Em segundo lugar, a orientação geral do Conselho prorroga, tal como previsto na proposta da 
Comissão, o período transitório aplicável às PME que passam do regime de isenção para o 
regime normal de IVA.

A disposição relativa a um balcão único para as PME, elaborada na orientação geral do 
Conselho, bem como as disposições pormenorizadas sobre a cooperação administrativa em 
matéria de troca de informações entre os Estados-Membros, estão em consonância com os 
pedidos formulados pelo Parlamento Europeu no seu anterior relatório sobre a presente 
proposta.

Em conclusão, solicita-se ao Conselho que adote rapidamente as referidas regras, com vista à 
sua entrada em vigor e aplicação com a maior brevidade possível, em benefício das PME da 
União.


