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SUGESTÕES

A Comissão do Controlo Orçamental 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. Assinala que em termos globais os custos totais da evasão fiscal na UE são mais elevados 
que o total de todos os orçamentos para cuidados de saúde na União, e que se se pudesse 
pôr termo è evasão fiscal todos os défices da UE poderiam ser pagos em apenas 8,8 anos1;

2 Nota que a definição de paraíso fiscal já não está atualizada e que meios (semi) legais de 
evitar ou reduzir a tributação se estão a tornar cada vez mais comuns nos 
Estados-Membros: or exemplo, estima-se que as transferências por “sociedades de caixa 
de correio” em e através dos Países Baixos ascendam a 8 000 mil milhões de euros por 
ano;

3. Sublinha que uma evasão fiscal maciça por parte de empresas de maior dimensão tem um 
efeito devastador sobre a disciplina fiscal das empresas mais pequenas e das pessoas 
singulares, uma vez que fazem a evasão fiscal aparecer como a norma aceite;

4. Lamenta que as elevadas quantias pagas à União com base em acordos pelas grandes 
companhias de tabaco não tenham sido usados para medidas e programas anti-fraude, 
tendo sido “confiscadas a 90%” pelos Estados-Membros, que as acrescentaram como 
receita aos seus orçamentos respetivos;

5. Realça que a evasão fiscal no domínio do IVA tem uma influência direta tanto sobre as 
economias dos Estados-Membros como sobre o orçamento da UE; relembra que, nas 
palavras do Tribunal de Contas “a evasão relativa ao IVA afeta os interesses financeiros 
dos Estados-Membros. Tem impacto sobre o orçamento da UE uma vez que leva a 
menores recursos próprios baseados no IVA. Essa perda é compensada pelo recurso 
próprio baseado no PIB, distorcendo as contribuições individuais dos Estados-Membros 
para o orçamento da UE. Além disso, a fraude fiscal prejudica o funcionamento do 
mercado interno e impede uma concorrência justa"2;

6. Nota que o sistema de IVA da UE fornece uma parte significativa dos rendimentos 
públicos – 21% em 20093 – mas é também a causa de um elevado nível tanto de custos de 
cumprimento desnecessários como de fuga aos impostos;

7. Assinala que desde que o IVA foi introduzido o seu modelo de colecta permaneceu 
inalterado; Sublinha que este modelo está ultrapassado, dadas as muitas mudanças que 
ocorreram no ambiente tecnológico e económico, e que por conseguinte leva a perdas 

                                               
1 "Closing the European Tax Gap", Relatório para o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e 

Democratas no Parlamento Europeu por Richard Murphy, ECA,Diretor, Tax Research, Reino Unido.
2 Relatório Especial do Tribunal de Contas n.º 13/2011, pág. 11, n.º 5.
3 Estrudo do Parlamento Europeu: ‘Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market’. 

Disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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substanciais em termos de direitos aduaneiros, IVA e impostos sobre consumos 
específicos;

8. Deplora o facto de duas importantes iniciativas destinadas a combater a fraude no IVA, 
nomeadamente 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 diz respeito ao 
mecanismo de reação rápida contra a fraude no IVA (COM(2012)0428) e a proposta de 
Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa à aplicação facultativa e 
temporária de um sistema de autoliquidação ao fornecimento ou prestação de certos bens e 
serviços que apresentam um risco de fraude (COM(2009)0511),  estarem ainda 
bloqueadas no Conselho;

9. Sublinha que o correto funcionamento do sistema aduaneiro tem consequências diretas em 
termos de cálculo do IVA; está profundamente preocupado por os controlos aduaneiros na 
UE não estarem a funcionar devidamente, o que resulta em significativas perdas de IVA1

considera inaceitável que na maior parte dos Estados-Membros as autoridades fiscais não 
tenham acesso direto aos dados aduaneiros e que não seja assim possível fazer uma 
verificação cruzada automática com os dados fiscais; sublinha que o crime organizado 
está bem consciente das debilidades do presente sistema;

10. Assinala que os procedimentos jurídicos contra a fraude fiscal são incómodos e morosos, 
e que os culpados são no final condenados a penas relativamente leves, tornando a fraude 
fiscal uma espécie de crime sem risco;

11. Salienta o potencial da administração pública eletrónica em termos de aumento da 
transparência e combate à fraude e corrupção, ajudando assim a proteger os fundos 
públicos; sublinha que a Europa está a ficar para trás dos seus parceiros industriais, inter 
alia devido à falta de interoperabilidade dos sistemas2; sublinha que a Europa deve 
aumentar os seus esforços para introduzir uma nova geração de formas de governo 
eletrónico que dê mais transparência às finanças públicas;

12. Lamenta o facto de a Comissão e os Estados-Membros não terem sido capazes de 
assegurar a implementação atempada do código aduaneiro modernizado; sublinha que os 
benefícios económicos estimados que na realidade não se obtiveram devido ao atraso na 
implementação do novo código aduaneiro ascendem a cerca de 2,5 mil milhões de euros 
de poupanças operacionais anuais em custos de cumprimento em regime pleno, e até 50 
mil milhões de euros no mercado comercial internacional alargado3.

                                               
1 O Tribunal de Contas concluiu no seu Relatório Especial n.º 13/2011 que apenas a aplicação do 

procedimento aduaneiro 42 era, por si só, responsável por perdas extrapoladas no valor aproximado de 2 200 
milhões de euros em sete dos Estados-Membros onde o Tribunal levou a cabo auditorias, representando 29% 
do IVA teoricamente aplicável ao montante passível de tributação de todas as importações realizadas ao 
abrigo do procedimento aduaneiro 42 nesses países, em 2009; 

2 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões: Uma Agenda Digital para a Europa (COM(2010)245).

3 Estudo do Parlamento Europeu,  “Roteiro para o Mercado único digital”, disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df


