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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do  Conselho que altera a Directiva 2006/112/CE do 
Conselho relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que diz 
respeito aos serviços financeiros e de seguros
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2007)0747),

– Tendo em conta o artigo 93º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0473/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
(A6-0000/2008),

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 n.º 2 do 
artigo 250.º do Tratado CE;

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.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O sector dos serviços financeiros 
contribui consideravelmente para o 
crescimento, a competitividade e a criação 
de emprego, mas só pode desempenhar o 
seu papel em condições neutras de 
concorrência num mercado interno. É 

(1) O sector dos serviços financeiros 
contribui consideravelmente para o 
crescimento, a competitividade e a criação 
de emprego, mas só pode desempenhar o 
seu papel em condições neutras de 
concorrência num mercado interno. É 
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necessário prever um quadro que propicie 
segurança jurídica no que diz respeito ao 
tratamento do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) dos produtos 
financeiros, bem como da sua 
comercialização e gestão.

necessário prever um quadro que propicie 
essas condições neutras relativamente ao 
tratamento do imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) dos produtos 
financeiros, bem como da sua 
comercialização e gestão.

Or. en

Justificação

A segurança jurídica é tratada no considerando 2. O considerando 1 diz respeito ao princípio 
da neutralidade e da criação de condições equitativas no mercado interno.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os serviços financeiros e de seguros 
requerem os mesmos tipos de 
intermediação. Afigura-se, por 
conseguinte, adequado que a intermediação 
nos seguros e a intermediação nos serviços 
financeiros sejam objecto de um tratamento 
idêntico.

(5) Os serviços financeiros e de seguros 
requerem os mesmos tipos de 
intermediação. Afigura-se, por 
conseguinte, adequado que a intermediação 
nos seguros e a intermediação nos serviços 
financeiros sejam objecto de um tratamento 
idêntico, incluindo a intermediação 
através de um intermediário sem vínculo
contratual com qualquer das partes numa 
transacção de seguros ou financeira para
cuja celebração esse intermediário tenha 
contribuído.

Or. en

Justificação

Em harmonia com a jurisprudência do TJE (Volker Ludwig, C-453/05), e a fim de evitar 
dúvidas, é conveniente recordar num considerando que a sub-intermediação também é 
abrangida pela isenção.
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Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os prestadores de serviços financeiros e 
de seguros estão cada vez mais em 
condições de afectar com exactidão os 
custos do IVA pago a montante ao produto 
a tributar. Quando os serviços prestados se 
baseiam numa taxa, é fácil determinar o 
valor tributável desses serviços. Por 
conseguinte, é adequado alargar a esses 
operadores económicos a possibilidade de 
opção de tributação.

(7) Os prestadores de serviços financeiros e 
de seguros estão cada vez mais em 
condições de afectar com exactidão os 
custos do IVA pago a montante ao produto 
a tributar. O facto de permitir que esses 
prestadores tornem tributável a prestação 
de serviços financeiros e de seguros a 
outros sujeitos passivos constitui um meio 
adequado de fazer face a este problema.
Por conseguinte, é adequado alargar a esses 
operadores económicos a possibilidade de 
opção de tributação.

Or. en

Justificação

Apesar de os benefícios potenciais de uma opção pela tributação para as transacções entre 
empresas (B2B) serem apreciáveis, não há uma estimativa clara do impacto que a tributação 
dos serviços financeiros e de seguros prestados aos consumidores (B2C) pode ter sobre estes
últimos. Não há qualquer garantia, para além da concorrência, de que essa economia se 
reflicta nos clientes.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Conselho implementará as regras que 
regem o direito de optar pela tributação de 
modo a assegurar a aplicação uniforme 
destas no mercado interno. Enquanto se 
aguarda a adopção dessas regras pelo 
Conselho, os Estados-Membros podem 
estabelecer as regras de exercício do 
direito de opção. Os Estados-Membros 
notificarão a Comissão dos projectos de 
medidas neste âmbito seis meses antes da 
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sua adopção. Durante esse período, a 
Comissão procederá à apreciação do 
projecto de medidas e emitirá uma 
recomendação.

Or. en

Justificação

Dada a formulação demasiadamente aberta do artigo 137º A, convém inserir um 
considerando que assegure que o Conselho adoptará uma regulamentação uniforme que evite 
a fragmentação do mercado.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – parágrafo 2
Directiva 2006/112/CE
Artigo 135º A - número 10

Texto da Comissão Alteração

10) «Fundos de investimento», os 
organismos de investimento colectivo nos 
instrumentos financeiros isentos referidos 
nas alíneas a) a e) do nº 1 do artigo 135º e 
em bens imóveis;

10) «Fundos de investimento», os veículos 
de investimento especialmente 
constituídos com o objectivo único de 
reunir activos de investidores para os 
investir num agrupamento diversificado 
de activos;

Or. en

Justificação

Ao definir “fundos de investimento” através de uma referência cruzada aos instrumentos 
financeiros isentos que a proposta enuncia no nº 1 o artigo 135º, a proposta obriga os 
gestores de fundos de investimento a verificarem o estatuto em termos de IVA dos activos em 
que investem os activos dos seus investidores. Esta definição é demasiadamente restritiva 
relativamente à definição habitualmente reconhecida pelo sector. A alteração propõe a 
utilização da definição de “fundos de investimento” que a própria Comissão utiliza no Livro 
Branco sobre o reforço do enquadramento que rege os fundos de investimento no mercado 
único (COM(2006)686).
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Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – parágrafo 3
Directiva 2006/112/CE
Artigo 137º - número 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1 do artigo 137.º é suprimida a 
alínea a).

Suprimir.

Or. en

Justificação

Mesma justificação que a das alterações 3 e 4. Uma vez que o direito de optar pela 
tributação só existe para as transacções entre empresas (B2B), as transacções entre 
empresas e consumidores (B2C) devem continuar a estar sujeitas à regulamentação actual.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – parágrafo 4
Directiva 2006/112/CE
Artigo 137º A – número 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
Estados-Membros concederão aos seus 
sujeitos passivos o direito de opção de 
tributação dos serviços referidos nas 
alíneas a) a g) do nº 1 do artigo 135º. 

1. A partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
Estados-Membros concederão aos seus 
sujeitos passivos o direito de opção de 
tributação dos serviços referidos nas 
alíneas a) a g) do nº 1 do artigo 135º 
prestados a outros sujeitos passivos.

Or. en

Justificação

Mesma justificação que a das alterações 3 e 4.
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – parágrafo 4
Directiva 2006/112/CE
Artigo 137º A – número 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho tomará as disposições 
necessárias à execução do nº 1 em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 397º. Enquanto o 
Conselho não tomar as referidas 
disposições, os Estados-Membros podem 
determinar as regras de exercício do direito 
de opção previsto no nº 1.

2. O Conselho tomará as disposições 
necessárias à execução do nº 1 em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 397º. Enquanto o 
Conselho não tomar as referidas 
disposições, os Estados-Membros podem 
determinar as regras de exercício do direito 
de opção previsto no nº 1. Os 
Estados-Membros notificarão a Comissão 
dos projectos de medidas neste âmbito seis 
meses antes da sua adopção destas. 
Durante esse período, a Comissão 
procederá à apreciação do projecto de 
medidas e emitirá uma recomendação.

Or. en

Justificação

Mesma justificação que a das alterações 3 e 4.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Enquadramento

A presente proposta é a primeira tentativa da Comissão para actualizar e alinhar pelas 
realidades económicas um diploma legal que se manteve praticamente inalterado ao longo das 
últimas três décadas. Desde 1977, a maior parte dos serviços financeiros, incluindo os seguros 
e a gestão de fundos de investimento, têm estado isentos de IVA. Apesar de as razões precisas 
desta isenção nunca terem sido claramente explicitadas,1 a principal razão parece residir na 
complexidade técnica inerente à tributação dos serviços financeiros. Como contrapartida desta 
isenção, o IVA a montante gerado para a prestação dos serviços isentos não pode ser 
recuperado, tornando-se assim não recuperável, inserido ou “oculto”.

Por altura da adopção da legislação original (1977), as instituições financeiras e seguradoras 
geriam localmente a maior parte das suas actividades de back office e de apoio. As estruturas 
institucionais eram de base nacional, centrando-se principalmente na prestação de serviços 
nos mercados nacionais. Este panorama alterou-se radicalmente desde então. As principais 
características desta evolução traduzem-se numa tendência para a consolidação transfronteiras 
na Comunidade e para o crescimento da externalização. Estes desenvolvimentos são 
consequência não apenas da globalização do mercado, como também, acima de tudo, da 
implementação bem sucedida do Plano de Acção para os Serviços Financeiros (PASF), que 
originou a eliminação de obstáculos à integração, encorajando fortemente, ao mesmo tempo, a 
consolidação. A evolução dos sectores desde 1977, juntamente com alterações no domínio 
jurídico e regulamentar, aumentou a exposição ao imposto não recuperável. Para o sector 
financeiro, o aumento dos encargos fiscais absorve os primeiros benefícios originados pelos 
ganhos de eficiência resultantes da consolidação transfronteiras e da externalização. Isto 
suscita preocupações sobre a coerência entre os objectivos do PASF e o facto de se permitir 
que exista um "IVA oculto" no mercado interno. 

A legislação que a Comissão propõe modernizar não só é obsoleta, como tem vindo a tornar-
se cada vez menos clara. Esta situação cria incerteza jurídica. O Tribunal de Justiça Europeu 
(TJE) tem sido frequentemente solicitado para intervir a fim de esclarecer a interpretação e 
aplicação de uma legislação que deixou de se adequar a um contexto económico que não foi 
contemplado quando a mesma foi originalmente elaborada. Coloca-se a questão de 
saber - para usar as palavras da Comissão - se, por negligência legislativa, “o TJE tem vindo a 
ser obrigado a pronunciar sentenças para determinar a política tributária”.

Além disso, as taxas de dedução decididas pelos Estados-Membros com a discrição que a 
actual legislação permite não estão em consonância com o princípio da neutralidade. Para 
ilustrar a disparidade entre Estados-Membros, o Gabinete Internacional para a Documentação 
Fiscal levou a cabo um inquérito sobre os métodos de dedução do IVA a montante aplicados 
pelos Estados-Membros, mostrando que as taxas de recuperação variavam entre 0% e74%, 
não obstante o facto de, aparentemente, a Directiva relativa ao IVA prever um determinado 

                                               
1 Consistiam principalmente na impossibilidade de estabelecer montantes tributáveis e os montantes do IVA 
dedutível sem gerar encargos administrativos inaceitáveis e sem criar complexidade jurídica e contabilística, 
quer para os operadores económicos, quer para as autoridades fiscais dos Estados-Membros.
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grau de harmonização. Com vista a preparar a avaliação de impacto, foi requerido aos 
Estados-Membros que fornecessem números sobre o valor das receitas efectivas do IVA 
imputáveis ao IVA não recuperável suportado pelas sociedades financeiras e de seguros, bem 
como sobre o valor do IVA perdido com a isenção desses serviços. Ao que parece, menos de 
metade dos Estados-Membros responderam ao pedido.

Objectivos

A fim de fazer face às preocupações atrás evocadas, a Comissão propõe reformar a legislação 
sobre o IVA tendo em vista alcançar os objectivos seguintes: 

1. aumentar a certeza jurídica para todos os interessados, desde o sector empresarial às 
administrações fiscais nacionais, reduzindo desta forma o respectivo ónus 
administrativo ligado à observância das normas fiscais e criando, ao mesmo tempo, 
segurança fiscal para os Estados-Membros;

2. assegurar uma aplicação mais consistente do imposto e proporcionar condições de 
concorrência equitativas no mercado interno através da eliminação das distorções da 
concorrência imputáveis ao actual regime do IVA aplicável aos serviços financeiros; 

3. permitir aos operadores uma gestão melhorada do impacto do IVA não dedutível nas 
suas actividades;

4. de uma forma geral, promover o princípio da neutralidade fiscal, que é um dos pilares 
do sistema do IVA na UE. 

Medidas

As três medidas principais propostas para alcançar estes objectivos são as seguintes:

1. Modernização da definição de serviços financeiros e de seguro isentos. 

2. Possibilidade de os sujeitos passivos optarem pela tributação no que respeita aos seus 
serviços financeiros e de seguros, nos termos agora definidos na proposta da Comissão. Tal 
opção de tributação já existe na Directiva relativa ao IVA, apenas para os serviços 
financeiros,1 mas, presentemente, está sujeita à discrição dos Estados-Membros, não sendo
muito utilizada.2 A limitação da sua acessibilidade actualmente é, de acordo com a Comissão, 
potencialmente um factor de distorção. 

3. Introdução de uma isenção sectorial específica do IVA sobre os acordos de partilha de 
custos. 

                                               
1 A actual Directiva relativa ao IVA prevê que os Estados-Membros possam conceder aos sujeitos passivos um 
direito de opção de tributação no que se refere aos serviços financeiros; a proposta da Comissão prevê que os 
Estados-Membros concedam esse direito aos sujeitos passivos. 
2 Actualmente, a Bélgica, a Estónia, a França, a Alemanha e a Lituânia concedem aos sujeitos tributáveis esse 
direito de opção.
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Observações preliminares

As medidas propostas podem ser avaliadas do ponto de vista das empresas, das 
administrações fiscais e dos consumidores.

Do ponto de vista das empresas: Tal como mostra a análise da Comissão, a geração de IVA a 
montante não recuperável tornou-se um factor importante no processo de tomada de decisões 
sobre o momento e o modo de um operador prestar serviços financeiros ou de seguros, em 
conformidade com a Estratégia de Lisboa.

Do ponto de vista das administrações fiscais: O legislador deve ter em consideração que 
qualquer mudança que aumente o nível de dedutibilidade resultará, na ausência de medidas 
compensatórias, numa redução das receitas do IVA para os Estados-Membros. 

Do ponto de vista dos consumidores: Não é claro em que medida os benefícios em termos de 
eficácia e redução dos custos se reflectem nos clientes. Tal como, com razão, adverte a 
avaliação de impacto, existe sempre o risco de os constrangimentos comerciais distribuírem
de forma desigual as economias de custos na totalidade da base de clientes, continuando os 
clientes empresariais a suportar parte do custo do IVA não dedutível.

Na sequência de uma avaliação preliminar desta proposta, o relator é da seguinte opinião:

1. O âmbito da proposta pode ser acolhido como sendo positivo, em especial desde o 
momento em que cria mais certeza jurídica. As novas definições propostas pela 
Comissão são úteis e desde há muito esperadas, para se adequarem às realidades 
económicas. 

2. A coerência entre as definições e o PASF tem de ser assegurada. Contudo, e 
atendendo à necessidade de uma interpretação estrita das isenções do IVA, as novas 
definições deveriam, sempre que apropriado, ser mais restritivas do que as previstas 
pelas regras do mercado interno. 

3. É necessário examinar exaustivamente e com prudência o efeito que a opção alargada 
aos serviços financeiros e de seguros terá sobre os preços finais ao consumidor, tendo 
particularmente em consideração a experiência limitada do uso da opção e a ausência 
de números fiáveis que permitam avaliar o impacto de uma forma exacta. A facilitação 
dos procedimentos para as empresas não deveria ser feita à custa de preços mais 
elevados para os consumidores. Esta preocupação é da maior importância no que 
respeita à inclusão do sector dos seguros no âmbito do regime especial de isenção do 
IVA, em particular nos países em que existem impostos sobre os prémios de seguros. 

 São deixados demasiados pormenores cruciais ao critério dos Estados-Membros no 
que toca ao âmbito da opção (por exemplo, se esta se aplica unicamente a 
determinados serviços baseados em honorários, etc.). Por conseguinte,  o resultado 
final dependerá dos detalhes precisos das medidas de implementação. Como 
indicado acima, e apesar de a proposta indicar que o Conselho irá adoptar as 
medidas de implementação, a proposta confirma que, na ausência de medidas do 
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Conselho, os Estados-Membros especificarão essas regras. A proposta deveria 
incluir salvaguardas para evitar a fragmentação do mercado em resultado de 
divergências dos Estados-Membros sobre o modo de implementar o direito de 
optar pela isenção. 

4. Tal como a avaliação de impacto da Comissão mostra, um efeito colateral da 
consolidação transfronteiras é o de a receita fiscal gerada pelo IVA a montante ir 
aumentar principalmente no Estado-Membro onde o serviço é criado pelo prestador de 
serviços, por contraste com o Estado-Membro onde o consumidor (empresa ou 
particular) do serviço está estabelecido. Existem salvaguardas para evitar também uma
redistribuição desequilibrada da geração de receitas fiscais? Tendo em conta a falta de 
informação fiável sobre o impacto das medidas propostas, poderia ser inserida no texto 
legislativo uma obrigação de analisar o modo como as medidas funcionaram, 
juntamente com uma obrigação de apresentar relatório ao Conselho e ao Parlamento.
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