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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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:

A. Considerando que o combate à fraude fiscal é em larga medida da competência dos 
Estados-Membros; considerando, contudo, que é difícil para os Estados-Membros 
combater individualmente este tipo de fraude, devido à livre circulação de bens e serviços 
no mercado comunitário,

B. Considerando que os artigos 10.° e 280.° do Tratado CE prevêem que os Estados-
Membros devem adoptar as medidas adequadas para o cumprimento das obrigações 
decorrentes do Tratado e coordenar as respectivas acções no sentido de defender os 
interesses financeiros da Comunidade,

C. Considerando que a fraude fiscal é um problema crescente de natureza global, e que 
segundo as estimativas representará a nível comunitário 2 a 2,5% do PIB, ou 200 a 250 
mil milhões de euros1,

1. Salienta que o combate à fraude fiscal não pode ser levado a cabo isoladamente; realça a 
necessidade evidente de uma abordagem comunitária coordenada que permita reforçar a 
cooperação entre os Estados-Membros bem como a cooperação com países terceiros;

2. Lembra que a fraude carrossel é frequentemente perpetrada a nível transfronteiriço entre 
diversos Estados-Membros, através da reimportação e reexportação fraudulentas de 
mercadorias;

3. Regista que a Comissão está a explorar as formas de minimizar a fraude fiscal 
modificando o regime actual do IVA, propondo a utilização do mecanismo de 
autoliquidação;

4. Tem uma atitude crítica relativamente ao mecanismo de autoliquidação e aos projectos-
piloto previstos a este respeito;  considera que, com um mecanismo opcional de 
autoliquidação, passariam a existir em paralelo dois regimes de IVA, o que acabaria por 
criar um ambiente fiscal mais complexo, redundaria em insegurança jurídica e se 
repercutiria negativamente no ambiente das empresas, nomeadamente as pequenas e 
médias empresas;

5. Apela para que o combate à fraude fiscal seja prosseguido e intensificado reforçando as 
redes de cooperação entre os Estados-Membros actualmente existentes e desenvolvendo 
em paralelo medidas inovadoras a nível comunitário, mas não impondo às autoridades 
interessadas nem aos contribuintes exigências burocráticas inúteis; a este respeito, saúda 
as propostas recentes da Comissão que alteram a Directiva IVA e o Regulamento relativo 
à cooperação administrativa no domínio do IVA (COM(2008)0147);

                                               
1 Comunicado de imprensa da Comissão: 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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6. Apela à criação de um grupo de trabalho destinado a avaliar as possibilidades no que se 
refere à coordenação do combate transfronteiriço à fraude fiscal até ao final da presente 
legislatura.
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