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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 

Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Acolhe com satisfação as recentes iniciativas da Comissão e incentiva os Estados-

Membros a intensificarem o combate à fraude, à evasão e à elisão fiscais, promovendo 

decisões fiscais antecipadas mais claras, mais transparentes e mais justas, combatendo o 

planeamento fiscal agressivo, evitando a dupla tributação e pondo cobro à concorrência 

fiscal desleal e prejudicial entre eles; 

2. Apela ao relançamento do regime relativo à matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades (MCCCIS) e insta à sua plena aplicação, com base numa 

avaliação de impacto exaustiva, no respeito do princípio da subsidiariedade e prevendo 

instrumentos adequados para evitar a sua utilização abusiva; acredita que a MCCCIS 

evitará encargos administrativos desnecessários e os custos de conformidade e deverá 

colmatar as lacunas entre os sistemas nacionais; considera igualmente que a MCCCIS 

deverá complementar a introdução de uma elaboração pública e transparente de relatórios 

por país por parte das empresas multinacionais; 

3. Recorda que – apesar dos recentes desenvolvimentos – não estão a ser tomadas quaisquer 

decisões importantes sobre a fiscalidade das empresas a nível do Conselho e considera 

que a MCCCIS é uma etapa fundamental para uma maior integração da União; 

4. Toma nota da abordagem da Comissão de apresentar uma MCCIS simples (sem 

consolidação) como um primeiro passo e de que, até que a consolidação seja 

reintroduzida posteriormente, a Comissão incluirá um elemento de compensação 

transfronteiras; salienta que este elemento não é uma alternativa perfeita à consolidação e 

que será necessário tempo para tornar este novo regime plenamente operacional; 

5. Considera que as políticas orçamentais e a tributação das empresas devem constituir 

importantes ferramentas para estimular a inovação, a concorrência, o crescimento, o 

emprego e o investimento; considera que os Estados-Membros têm de promover – através 

de um tratamento fiscal mais eficaz, significativamente menos permissivo em termos de 

evasão fiscal, mais transparente e equitativo de todas as empresas – um ambiente 

empresarial atraente, competitivo e estável, que permita que as empresas, incluindo as 

pequenas e médias empresas (PME), as empresas inovadoras, as empresas familiares, os 

trabalhadores por conta própria e as profissões liberais, desenvolvam com maior 

facilidade atividades transfronteiras no interior da União, nomeadamente com vista a 

atrair  investimentos estrangeiros mais elevados; lamenta que as multinacionais, que têm 

vantagem sobre as PME, recorram a práticas de planeamento fiscal agressivo, 

contribuindo desta forma para reduzir a competitividade destas últimas; apela à promoção 

de sistemas fiscais competitivos, simples e mais coordenados, que prevejam um número 

reduzido de isenções fiscais, e à eliminação de práticas fiscais prejudiciais, em estreita 

colaboração com os Estados-Membros e entre estes; 

6. Está firmemente convicto de que a luta contra a fraude fiscal, a evasão e a elisão fiscais 

deve ser travada num contexto internacional mais vasto e em consonância com as 

recomendações da OCDE; insta a Comissão a apresentar uma proposta com vista a 

estabelecer critérios para a definição de «paraíso fiscal» com base num definição a nível 



 

PE564.914v03-00 4/7 AD\1078221PT.doc 

PT 

da União, e a negociar, em nome da União, acordos fiscais com países terceiros relativos 

a este assunto; salienta que a inexistência de uma definição comum distorce o mercado 

interno, provocando incerteza jurídica. 

7. Salienta que os impostos e os dividendos têm de ser pagos onde a atividade económica 

tem lugar ou o valor é criado, bem como onde os serviços públicos e as infraestruturas 

são utilizados; insta os Estados-Membros a respeitarem estes princípios na legislação 

fiscal nacional; lamenta que a complexidade excessiva e as diferenças entre os sistemas 

fiscais nacionais sejam aproveitados para fins de planeamento fiscal agressivo;  

8. salienta, a este respeito, a necessidade de normas claras, transparentes e coerentes 

relativamente à contabilização dos lucros e da criação de valor; 

9. Apoia o princípio da transparência e do intercâmbio automático de informações entre as 

autoridades fiscais em matéria de decisões fiscais antecipadas; observa que tal pode 

aumentar a confiança entre os Estados-Membros; considera que as decisões fiscais 

antecipadas são utilizadas para garantir aos contribuintes a segurança jurídica e um 

ambiente favorável às empresas; 

10. Salienta que a digitalização também coloca novos desafios aos sistemas fiscais nacionais e 

às atividades transfronteiras; frisa, a este respeito, a necessidade de uma aplicação 

coerente dos princípios gerais de tributação das empresas; solicita à Comissão que 

desenvolva uma definição harmonizada de «estabelecimento estável» e de «substância 

económica» para as empresas digitais, com vista a melhorar a avaliação dos lucros 

gerados num determinado domínio, para que as contribuições fiscais possam ser fixadas 

em conformidade; 

11. Considera que os princípios fundamentais em matéria de governação das sociedades, que 

são a transparência e a responsabilidade, contribuirão para uma economia forte e estável 

através da redução da volatilidade do mercado e aumentando a confiança nas empresas; 

apela à elaboração de relatórios públicos por país relativos às grandes empresas em todos 

os setores, a fim de aumentar a transparência das suas atividades, especialmente no que se 

refere aos lucros obtidos, aos impostos pagos sobre os lucros e aos subsídios recebidos; 

considera que a obrigatoriedade de apresentação de relatórios neste domínio é um 

elemento importante da responsabilidade social das sociedades perante os acionistas e a 

sociedade; 

12. Considera que, a fim de funcionar eficazmente, o mercado interno precisa de um quadro 

de tributação mais transparente, cooperativo e progressivamente harmonizado; salienta 

que, na situação atual, as PME na União podem enfrentar concorrência desleal em relação 

às empresas multinacionais, que podem ser artificialmente estruturadas para reduzir as 

suas taxas de imposto; 

13. Considera que os direitos soberanos dos Estados-Membros devem ser tomados em 

consideração, bem como a diversidade dos setores económico, comercial e empresarial, 

em termos das repercussões que têm no crescimento, no desenvolvimento e na coesão 

social dos Estados-Membros e da UE no seu conjunto; 

14. Sublinha a importância de assegurar que seja alcançada uma transparência fiscal objetiva, 

garantindo, simultaneamente, a proteção dos dados pessoais, a confidencialidade das 
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informações trocadas e a liberdade de empresa; incentiva, neste contexto, a identificação 

de soluções que estabeleçam um equilíbrio entre transparência e confidencialidade; 

15. Salienta que as iniciativas da UE devem evitar um aumento desnecessário dos encargos 

administrativos e dos custos de conformidade; considera que todas as propostas devem 

conduzir a uma maior segurança jurídica, transparência, simplicidade e rapidez do 

processo administrativo;  

16. Recorda que, não obstante os esforços envidados, existem ainda casos de dupla tributação 

que têm de ser resolvidos; encoraja soluções, mais simples mais rápidas e mais 

transparentes, nomeadamente para as PME, os trabalhadores por conta própria e as 

profissões liberais; propõe a simplificação do recurso ao crédito proveniente dos 

impostos pagos num país estrangeiro; 

17. Observa que a complexidade das convenções fiscais bilaterais e multilaterais cria lacunas 

que permitem a elisão fiscal, em conjugação com os regimes de tributação nacionais;  

18. Salienta a necessidade de um intercâmbio de informações automático, transparente, 

imediato e exaustivo, incluindo acordos fiscais entre as autoridades fiscais competentes, 

que poderia consistir num diretório central da União, e incentiva a realização de um 

intercambio de informações entre as autoridades competentes em matéria fiscal; 

19. Considera que a Comissão e os Estados-Membros deverão aplicar soluções eletrónicas 

adicionais nos procedimentos relacionados com a tributação, a fim de reduzir os encargos 

administrativos e simplificar os procedimentos transfronteiras; 

20. Sublinha a importância de uma forte soberania fiscal e solicita que a tributação continue a 

ser da competência nacional de cada Estado-Membro, em conformidade com o Tratado 

de Lisboa; incentiva, no entanto, um maior intercâmbio de informações entre as 

autoridades competentes em matéria fiscal; 

21. Sugere que a Comissão avalie o impacto das diferentes zonas económicas especiais 

existentes na União, utilizadas para incentivar o crescimento e a recuperação económica 

em áreas delimitadas, como as zonas fronteiriças, profundamente afetadas pela crise ou 

com uma elevada taxa de desemprego; incentiva, neste contexto, o intercâmbio de boas 

práticas entre as autoridades fiscais; salienta que as políticas concebidas para 

proporcionar benefícios fiscais às regiões desfavorecidas devem estar em consonância 

com os objetivos da União no sentido de estabelecer uma maior transparência fiscal e 

combater a evasão e a fraude fiscais, sem prejuízo do atual quadro jurídico da UE para os 

auxílios regionais;  

22. Exige que o acesso a informações relativas ao último beneficiário efetivo de empresas 

presentes na União em conformidade com a Diretiva (UE) n.º 2015/849 do Parlamento 

Europeu e do Conselho1 também inclua informações sobre a taxa efetiva de imposto 

sobre as sociedades das empresas com base nas contas financeiras estabelecidas e 

publicadas nos termos da Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho2, e 

                                                 
1  Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, 

que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 

2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 141 de 

5.6.2015, p. 73). 
2  Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às 

demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas 
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que o acesso a essas informações esteja diretamente disponível, em linha, sem 

formalidades desnecessárias e que este acesso seja prestado numa linguagem facilmente 

compreensível para as autoridades públicas competentes; 

23. Salienta que a realização de uma união orçamental é uma condição prévia para impor a 

estabilidade económica a longo prazo na União; 

24. Considera que as iniciativas para aumentar a eficácia da tributação das sociedades 

deverão incluir propostas para melhorar o ambiente empresarial das startups, como os 

incentivos fiscais aos investidores para reinvestir os ganhos de capital em pequenas 

empresas da União de risco mais elevado ou regras de tributação mais claras aplicáveis às 

opções sobre ações; 

25. Até à implementação da MCCCIS, sublinha a necessidade de apoiar os trabalhos da sua 

Comissão Especial sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza 

ou Efeitos Similares, que investiga a utilização abusiva dos regimes fiscais preferenciais 

aplicáveis às patentes, as empresas de fachada e outras práticas de engenharia orçamental 

concebidas para evitar ou minimizar os impostos, uma vez que, em última análise, a 

elisão fiscal se traduz em mais dívida pública e/ou no aumento dos impostos sobre as 

PME e os cidadãos; 

26. Convida ao estabelecimento de uma regra segundo a qual as entidades públicas, incluindo 

a União, os Estados-Membros e as empresas detidas por estes, não possam proceder ao 

pagamento de fundos públicos a empresas que não tenham divulgado o seu beneficiário 

efetivo final e a taxa global efetiva do imposto sobre as sociedades, nem tenham 

elaborado relatórios específicos por país; 

27. Solicita à Comissão que apresente uma proposta relativa a critérios harmonizados 

destinados a isentar da tributação os investimentos em I&D das empresas, a fim de 

realizar a objetivo da União de 3 % do PIB para as despesas com a investigação até 2020;  

28. Insta a Comissão a não se coibir de recorrer ao artigo 116.º do TFUE, que constitui a base 

jurídica necessária para que o Parlamento e o Conselho ajam de acordo com o processo 

legislativo ordinário, a fim de eliminar as práticas que conduzem a uma distorção da 

concorrência no mercado interno, como a concorrência fiscal praticada pelos Estados-

Membros através de decisões fiscais antecipadas não transparentes e desleais; 

29. Exorta a Comissão Europeia a apresentar, o mais rapidamente possível, uma proposta 

legislativa para a introdução de MCCCIS, a fim de melhorar o ambiente empresarial e 

combater a elisão fiscal na União; 

                                                                                                                                                         
formas de empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as 

Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho (JO L 182 de 29.6.2013, p. 19), 
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