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Alteração 11
Heide Rühle – Alain Lipietz

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A experiência adquirida na aplicação
recente do procedimento actualmente em 
vigor, que encarrega a Comissão de se 
pronunciar sobre a existência de um risco 
de distorção da concorrência resultante da 
aplicação de uma taxa reduzida de IVA ao 
gás natural, à electricidade e ao 
aquecimento urbano, demonstrou o seu 
carácter obsoleto e supérfluo. Com efeito, 
as regras de determinação do lugar de 
tributação asseguram que o IVA seja 
cobrado no lugar onde o gás natural, a 
electricidade, o calor e o frio são 
efectivamente consumidos pelo adquirente. 
Tais regras evitam, por conseguinte, 
qualquer distorção da concorrência entre 
Estados-Membros. Continua, no entanto, a 
ser importante assegurar uma informação 
suficiente da Comissão e dos outros 
Estados-Membros sobre qualquer taxa 
reduzida introduzida por um Estado-
Membro neste sector muito sensível. É, por 
conseguinte, necessário um procedimento 
de consulta prévia do Comité do IVA.

(6) A experiência adquirida na aplicação 
recente do procedimento actualmente em 
vigor, que encarrega a Comissão de se 
pronunciar sobre a existência de um risco 
de distorção da concorrência resultante da 
aplicação de uma taxa reduzida de IVA ao 
gás natural, à electricidade e ao 
aquecimento urbano, demonstrou o seu 
carácter obsoleto e supérfluo. Com efeito, 
as regras de determinação do lugar de 
tributação asseguram que o IVA seja 
cobrado no lugar onde o gás natural, a 
electricidade, o calor e o frio são 
efectivamente consumidos pelo adquirente. 
Tais regras evitam, por conseguinte, 
qualquer distorção da concorrência entre 
Estados-Membros. Continua, no entanto, a 
ser importante assegurar uma informação 
suficiente da Comissão e dos outros 
Estados-Membros sobre qualquer taxa 
reduzida introduzida por um Estado-
Membro neste sector muito sensível. Essas 
taxas reduzidas de IVA deverão ser 
concebidas para realizar outros objectivos 
comunitários, como os objectivos 
energéticos ou ambientais, ligados ao 
compromisso da União Europeia 
relativamente ao Protocolo de Quioto. É, 
por conseguinte, necessário um 
procedimento de consulta prévia do Comité 
do IVA.

Or. en
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Alteração 12
Zsolt László Becsey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Neste contexto, há que aplicar esta 
regra aos bens imóveis que sejam 
entregues ao sujeito passivo e aos serviços 
importantes relativos a tais bens que lhe 
sejam fornecidos. Com efeito, estas 
situações representam os casos mais 
significativos, tendo em conta, por um 
lado, o valor e a vida económica desses 
bens e, por outro, o facto de uma utilização 
mista deste tipo de bens ser prática 
corrente.

(10) Neste contexto, há que aplicar esta 
regra aos bens imóveis que sejam 
entregues ao sujeito passivo e aos serviços 
importantes relativos a tais bens que lhe 
sejam fornecidos. Com efeito, estas 
situações representam os casos mais 
significativos, tendo em conta, por um 
lado, o valor e a vida económica desses 
bens e, por outro, o facto de uma utilização 
mista deste tipo de bens ser prática 
corrente. Além disso, a Comissão deverá 
estudar a possibilidade de alargar o 
regime de adaptação a todos os tipos de 
activos corpóreos de elevado valor, 
determinando o valor-limite da possível 
inclusão destes activos e especificando os 
custos do aumento de capacidades 
administrativas e de controlo resultantes 
de tal alargamento do regime de 
adaptação.

Or. en

Justificação

O regime de adaptação aplicável aos bens imóveis deverá ser alargado a todos os activos e 
bens corpóreos, a fim de estabelecer um regime equitativo de dedução do IVA para as 
transacções que dêem lugar a uma utilização combinada desses activos. Deverão ser 
cuidadosamente ponderados os custos que tal implica.

Alteração 13
Zsolt László Becsey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2006/112/CE, de 28 de Novembro
Artigo 168-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 168.º-A Artigo 168.º-A
Em caso de aquisição, construção, 
renovação ou transformação substancial de 
um bem imóvel, o exercício inicial do 
direito à dedução, que surge no momento 
em que o imposto se torne exigível, é 
limitado à proporção da sua utilização 
efectiva para operações que confiram 
direito à dedução.

Em caso de aquisição, construção, 
renovação ou transformação substancial de 
um bem imóvel e outros activos corpóreos 
de elevado valor,, o exercício inicial do 
direito à dedução, que surge no momento 
em que o imposto se torne exigível, é 
limitado à proporção da sua utilização 
efectiva para operações que confiram 
direito à dedução.

Em derrogação do disposto no artigo 26.°, 
as mudanças na proporção da utilização de 
um bem imóvel referido no primeiro 
parágrafo são tidas em conta, nas 
condições previstas nos artigos 187.°, 
188.°, 190.° e 192.°, para a rectificação do 
exercício inicial do direito à dedução.

Em derrogação do disposto no artigo 26.°, 
as mudanças na proporção da utilização de 
um bem imóvel e outros activos corpóreos 
de elevado valor referidos no primeiro 
parágrafo são tidas em conta, nas 
condições previstas nos artigos 187.°, 
188.°, 190.° e 192.°, para a rectificação do 
exercício inicial do direito à dedução.

As mudanças referidas no segundo 
parágrafo são tidas em conta durante o 
período definido pelos Estados-Membros, 
nos termos do n.° 1 do artigo 187.°, para os 
bens de investimento imobiliário."

As mudanças referidas no segundo 
parágrafo são tidas em conta durante o 
período definido pelos Estados-Membros, 
nos termos do n.° 1 do artigo 187.°, para os 
bens imobiliários e outros activos de 
elevado valor adquiridos como bens de 
investimento."

Or. en

Justificação

O regime de adaptação aplicável aos bens imóveis deverá ser alargado a todos os activos e 
bens corpóreos, a fim de estabelecer um regime equitativo de dedução do IVA para as 
transacções que dêem lugar a uma utilização combinada desses activos. Deverão ser 
cuidadosamente ponderados os custos que tal implica.
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