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Alteração 14
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Sobre a proposta de diretiva do Conselho 
relativa a uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades (MCCCIS)

Sobre a proposta de diretiva do Conselho 
relativa à adoção facultativa de uma 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades (MCCCIS 
facultativa)

Or. en

Justificação

Esta alteração é aplicável a todo o texto, devendo proceder-se à alteração de MCCCIS para 
MCCCIS facultativa.

Alteração 15
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 115.º,

- Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 115.º e 116.º,

Or. fr

Justificação

Se não for possível a aplicação aos 27 Estados-Membros da União Europeia, há duas opções 
possíveis para prosseguir com um número menor de Estados: o estreitamento da cooperação 
ou a zona euro. A referência ao artigo 136.º permitirá que a zona euro aplique sozinha este 
sistema, se assim o entender.
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Alteração 16
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta a Decisão […] do 
Conselho, de […], que autoriza a 
cooperação reforçada no domínio da 
Matéria Coletável Comum Consolidada 
do Imposto sobre Sociedades (MCCCIS),

Or. fr

Justificação

Se não for possível a aplicação aos 27 Estados-Membros da União Europeia, há duas opções 
possíveis para prosseguir com um número menor de Estados: o estreitamento da cooperação 
ou a zona euro. É necessária uma decisão do Conselho para autorizar o reforço da 
cooperação.

Alteração 17
Gay Murche

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As sociedades que pretendem 
desenvolver as suas atividades 
transfronteiras na União enfrentam sérios 
obstáculos e distorções no mercado devido 
à existência de 27 sistemas diferentes em 
matéria de imposto sobre as sociedades. 
Estes obstáculos e distorções impedem o 
bom funcionamento do mercado interno. 
Desencorajam o investimento na UE e 
impedem o cumprimento das prioridades 
fixadas na comunicação adotada pela 
Comissão em 3 de março de 2010, 
intitulada “Europa 2020, Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo”. Além disso, também são 

Suprimido
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contrários às exigências impostas por 
uma economia social de mercado 
altamente competitiva.

Or. en

Alteração 18
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As sociedades que pretendem 
desenvolver as suas atividades 
transfronteiras na União enfrentam sérios 
obstáculos e distorções no mercado devido 
à existência de 27 sistemas diferentes em 
matéria de imposto sobre as sociedades. 
Estes obstáculos e distorções impedem o 
bom funcionamento do mercado interno. 
Desencorajam o investimento na UE e 
impedem o cumprimento das prioridades 
fixadas na comunicação adotada pela 
Comissão em 3 de março de 2010, 
intitulada “Europa 2020, Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo”. Além disso, também são
contrários às exigências impostas por uma
economia social de mercado altamente 
competitiva.

(1) A existência de 27 sistemas nacionais 
de tributação das sociedades na União 
Europeia está conforme ao princípio da 
subsidiariedade e à soberania dos 
Estados-Membros em matéria de impostos 
diretos, incluindo a matéria coletável e 
a(s) taxa(s) de tributação das sociedades. 
Porém, algumas sociedades que pretendem 
desenvolver as suas atividades 
transfronteiras na União podem enfrentar
sérios obstáculos e distorções no mercado 
devido à existência de 27 sistemas 
diferentes em matéria de imposto sobre as 
sociedades. Estes obstáculos e distorções 
podem, em determinadas condições, 
impedir o bom funcionamento do mercado 
interno da UE. Podem desencorajar o 
investimento na UE e impedem o 
cumprimento das prioridades fixadas na 
comunicação adotada pela Comissão em 3 
de março de 2010, intitulada “Europa 
2020, Estratégia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo”7. Além 
disso, também podem ser contrários às 
exigências impostas por um  mercado 
único altamente competitivo.

Or. en



PE478.376v01-00 6/236 AM\885627PT.doc

PT

Alteração 19
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As sociedades que pretendem 
desenvolver as suas atividades 
transfronteiras na União enfrentam sérios 
obstáculos e distorções no mercado devido 
à existência de 27 sistemas diferentes em
matéria de imposto sobre as sociedades. 
Estes obstáculos e distorções impedem o 
bom funcionamento do mercado interno. 
Desencorajam o investimento na UE e 
impedem o cumprimento das prioridades 
fixadas na comunicação adotada pela 
Comissão em 3 de março de 2010, 
intitulada “Europa 2020, Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo”. Além disso, também são 
contrários às exigências impostas por uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva.

(1) As sociedades que pretendem 
desenvolver as suas atividades 
transfronteiras na União enfrentam sérios 
obstáculos e distorções no mercado devido 
à existência de 27 sistemas diferentes em 
matéria de imposto sobre as sociedades. 
Estes obstáculos e distorções impedem o 
bom funcionamento do mercado interno e 
promovem a competição e a corrida para 
o fundo fiscais. Desencorajam o 
investimento na UE e impedem o 
cumprimento das prioridades fixadas na 
comunicação adotada pela Comissão em 3 
de março de 2010, intitulada “Europa 
2020, Estratégia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo”. Além 
disso, também são contrários às exigências 
impostas por uma economia social de 
mercado altamente competitiva.

Or. pt

Alteração 20
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A presente diretiva adota uma 
abordagem completamente nova de uma 
componente essencial da tributação das 
sociedades cuja harmonização pelos 
Estados-Membros não foi prevista no 
Tratado de Lisboa. Em consequência, é 
necessário realizar uma análise exaustiva, 
baseada numa avaliação do impacto 



AM\885627PT.doc 7/236 PE478.376v01-00

PT

independente, antes de a presente diretiva 
ser aplicada na UE. Deve igualmente ser 
considerada a execução de um 
projeto-piloto num Estado-Membro que se 
voluntarie para o efeito, a fim de avaliar 
melhor o impacto efetivo da presente 
diretiva na cobrança de impostos e na 
receita fiscal, bem como na luta contra a 
evasão fiscal, a fraude fiscal e a dupla 
tributação.

Or. en

Alteração 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Por outro lado, a existência de 27 
sistemas diferentes de tributação das 
sociedades proporciona às empresas que 
operam em vários países uma margem 
considerável para práticas de fraude e 
evasão fiscais. Esta situação onera 
substancialmente os orçamentos dos 
Estados e impede o cumprimento das 
prioridades fixadas na comunicação 
adotada pela Comissão em 3 de março de 
2010, intitulada “Europa 2020, Estratégia 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo”, não sendo 
compatível com os requisitos de uma 
economia social de mercado.

Or. de

Alteração 22
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) O relatório sobre “Uma nova 
estratégia para o mercado único” do 
antigo Comissário Mário Monti afirma 
que a concorrência fiscal não afeta 
negativamente o crescimento no mercado 
único.

Or. en

Alteração 23
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As políticas fiscais devem procurar 
promover a competitividade europeia e 
reduzir os custos das empresas europeias, 
sobretudo das pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Alteração 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os orçamentos nacionais enfrentam 
as consequências, cada vez mais graves, 
da ruinosa concorrência fiscal entre os 
Estados-Membros da UE. O 
endividamento excessivo dos Estados é 
uma das principais causas da atual crise 
económica e financeira. Por esse motivo,
a introdução de um limite mínimo de 25% 
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para o imposto sobre as sociedades não só 
é objetivamente justificada como é 
adequada. Dado que a liberdade dos 
Estados-Membros em matéria de fixação 
de impostos não será de outra forma 
afetada, esta medida afigura-se coerente 
com o princípio da subsidiariedade.

Or. de

Alteração 25
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Uma maior cooperação entre as 
autoridades fiscais pode permitir diminuir 
significativamente os custos e os encargos 
administrativos das empresas que operam 
em vários países da União.

Or. en

Alteração 26
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Dada a importância e o peso que as 
pequenas e médias empresas têm no setor 
empresarial europeu, deverá ser feito um 
estudo de avaliação de impacto para 
permitir compreender o valor acrescido e 
os obstáculos que a presente diretiva terá 
para as mesmas, acompanhado, se 
necessário, de novas propostas.

Or. pt
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Alteração 27
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

Os obstáculos fiscais às atividades 
transfronteiras afetam especialmente as 
pequenas e médias empresas, que 
frequentemente não dispõem dos meios 
necessários para ultrapassar as 
ineficiências do mercado.

Os obstáculos fiscais às atividades 
transfronteiras podem afetar especialmente 
as pequenas e médias empresas (PME) 
empenhadas em atividades 
transfronteiras, dado que as PME 
frequentemente não dispõem dos meios 
necessários para ultrapassar as 
ineficiências do mercado.

Or. en

Alteração 28
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os obstáculos fiscais às atividades 
transfronteiras afetam especialmente as 
pequenas e médias empresas, que 
frequentemente não dispõem dos meios 
necessários para ultrapassar as 
ineficiências do mercado.

(2) Os obstáculos fiscais às atividades 
transfronteiras podem afetar especialmente 
as pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 29
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Deve ser incentivada a concorrência 
leal em matéria de taxas dos impostos, 
tanto ao nível dos Estados-Membros como 
a nível regional, no caso das regiões com 
poderes fiscais e legislativos.

Or. en

Alteração 30
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

A rede de convenções em matéria de dupla 
tributação entre os Estados-Membros não 
apresenta uma solução adequada. A
legislação em vigor na União em matéria 
de tributação das sociedades considera 
apenas um pequeno número de problemas 
específicos.

(3) A rede de convenções em matéria de 
dupla tributação entre os Estados-Membros 
constitui um passo na direção certa, 
embora mais haja ainda a fazer para 
combater eficazmente a dupla tributação. 
De acordo com as disposições do Tratado 
de Lisboa, a legislação em vigor na União 
em matéria de tributação das sociedades 
considera apenas um pequeno número de 
problemas específicos, dado que a União, 
contrariamente aos Estados-Membros, 
não possui plenas competências no 
domínio dos impostos diretos em geral e 
da matéria coletável e da(s) taxa(s) de 
tributação das sociedades, em particular.

Or. en

Alteração 31
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) A concorrência fiscal exerce 
pressão sob os governos no sentido de 
controlarem as despesas. Contudo, a 
introdução de uma matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades (MCCCIS) voluntária à escala 
da União não deve interferir com a 
concorrência fiscal, porquanto o sistema 
não prevê a harmonização das taxas dos 
impostos.

Or. en

Justificação

A MCCCIS deve ser voluntária para as empresas. Um sistema obrigatório gerará custos mais 
elevados, sobretudo para as PME, e, em consequência, não promoverá o crescimento e a 
competitividade no mercado europeu. Além disso, é importante ter sistemas concorrentes e 
concorrência institucional. Não é recomendável tornar o sistema obrigatório antes da sua 
aplicação prática e de serem conhecidos os seus efeitos.

Alteração 32
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um sistema que permita às empresas 
tratar a União como um mercado único 
para efeitos da tributação das sociedades 
poderia facilitar a atividade transfronteiras 
das sociedades residentes na União e 
promoveria o objetivo de fazer da União 
um espaço mais competitivo para 
investimentos internacionais. A melhor 
forma de lograr um tal sistema consiste em 
fazer com que os grupos de sociedades 
tributáveis em mais do que um 
Estado-Membro possam resolver as suas 
questões fiscais na União segundo um 
único conjunto de regras aplicável ao 

(4) Um sistema que permita às empresas 
tratar a União como um mercado único 
para efeitos da tributação das sociedades 
poderia facilitar a atividade transfronteiras 
das sociedades residentes na União e 
promoveria o objetivo de fazer da União 
um espaço mais competitivo para 
investimentos internacionais. A melhor e 
mais equitativa forma de lograr um tal 
sistema consiste em fazer com que as
sociedades e os grupos de sociedades 
tributáveis em mais do que um 
Estado-Membro cumpram um único 
conjunto de regras aplicável ao cálculo da 
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cálculo da matéria coletável e tratar com 
uma única administração fiscal (“balcão 
único”). Essas regras devem também 
poder ser aplicadas por entidades sujeitas 
ao imposto sobre as sociedades na União 
que não façam parte de um grupo.

matéria coletável e que lhe permita tratar 
com uma única administração fiscal 
(“balcão único”).

Or. fr

Alteração 33
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um sistema que permita às empresas 
tratar a União como um mercado único 
para efeitos da tributação das sociedades 
poderia facilitar a atividade transfronteiras 
das sociedades residentes na União e 
promoveria o objetivo de fazer da União 
um espaço mais competitivo para 
investimentos internacionais. A melhor 
forma de lograr um tal sistema consiste em 
fazer com que os grupos de sociedades 
tributáveis em mais do que um Estado-
Membro possam resolver as suas questões 
fiscais na União segundo um único 
conjunto de regras aplicável ao cálculo da 
matéria coletável e tratar com uma única 
administração fiscal (“balcão único”). 
Essas regras devem também poder ser 
aplicadas por entidades sujeitas ao imposto 
sobre as sociedades na União que não 
façam parte de um grupo.

(4) Um sistema que permita às empresas 
interessadas tratar a União como um 
mercado único para efeitos da tributação 
das sociedades podem facilitar a atividade 
transfronteiras das sociedades residentes na 
União e podem promover o objetivo de 
fazer da União um espaço mais 
competitivo para investimentos 
internacionais. A melhor forma de lograr 
um tal sistema consiste em fazer com que 
os grupos de sociedades tributáveis 
interessadas em mais do que um Estado-
Membro possam resolver as suas questões 
fiscais na União segundo um único 
conjunto de regras aplicável ao cálculo da 
matéria coletável e tratar com uma única 
administração fiscal (“balcão único”). 
Essas regras devem também poder ser 
aplicadas por entidades interessadas 
sujeitas ao imposto sobre as sociedades na 
União que não façam parte de um grupo.

Or. en

Alteração 34
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um sistema que permita às empresas 
tratar a União como um mercado único 
para efeitos da tributação das sociedades 
poderia facilitar a atividade transfronteiras 
das sociedades residentes na União e 
promoveria o objetivo de fazer da União 
um espaço mais competitivo para 
investimentos internacionais. A melhor 
forma de lograr um tal sistema consiste em 
fazer com que os grupos de sociedades 
tributáveis em mais do que um Estado-
Membro possam resolver as suas questões
fiscais na União segundo um único 
conjunto de regras aplicável ao cálculo da 
matéria coletável e tratar com uma única 
administração fiscal (“balcão único”). 
Essas regras devem também poder ser 
aplicadas por entidades sujeitas ao imposto 
sobre as sociedades na União que não 
façam parte de um grupo.

(4) Um sistema em que as empresas tratem
a União como um mercado único para 
efeitos da tributação das sociedades 
poderia facilitar a atividade transfronteiras 
das sociedades residentes na União e 
promoveria o objetivo de fazer da União 
um espaço mais competitivo para 
investimentos internacionais. A melhor 
forma de lograr um tal sistema consiste em 
fazer com que os grupos de sociedades 
tributáveis em mais do que um Estado-
Membro possam resolver as suas questões 
fiscais na União segundo um único 
conjunto de regras aplicável ao cálculo da 
matéria coletável e tratar com uma única 
administração fiscal (“balcão único”). 
Essas regras devem também poder ser 
aplicadas por entidades sujeitas ao imposto 
sobre as sociedades na União que não 
façam parte de um grupo.

Or. de

Alteração 35
Iliana Ivanova

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um sistema que permita às empresas 
tratar a União como um mercado único 
para efeitos da tributação das sociedades 
poderia facilitar a atividade transfronteiras 
das sociedades residentes na União e 
promoveria o objetivo de fazer da União 
um espaço mais competitivo para 
investimentos internacionais. A melhor 
forma de lograr um tal sistema consiste em 
fazer com que os grupos de sociedades 

(4) Um sistema de adoção facultativa que 
permita às empresas tratar a União como 
um mercado único para efeitos da 
tributação das sociedades poderia facilitar a 
atividade transfronteiras das sociedades 
residentes na União e promoveria o 
objetivo de fazer da União um espaço mais 
competitivo para investimentos 
internacionais. A melhor forma de lograr 
um tal sistema consiste em fazer com que 
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tributáveis em mais do que um Estado-
Membro possam resolver as suas questões 
fiscais na União segundo um único 
conjunto de regras aplicável ao cálculo da 
matéria coletável e tratar com uma única 
administração fiscal (“balcão único”). 
Essas regras devem também poder ser 
aplicadas por entidades sujeitas ao imposto 
sobre as sociedades na União que não 
façam parte de um grupo.

os grupos de sociedades tributáveis em 
mais do que um Estado-Membro possam 
optar por resolver as suas questões fiscais 
na União segundo um único conjunto de 
regras aplicável ao cálculo da matéria 
coletável e tratar com uma única 
administração fiscal (“balcão único”). 
Essas regras devem também poder ser 
aplicadas por entidades sujeitas ao imposto 
sobre as sociedades na União que não 
façam parte de um grupo.

Or. en

Alteração 36
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A matéria coletável alargada, a 
consolidação e a soberania dos Estados-
Membros em relação às suas taxas de 
tributação nacionais das sociedades fazem 
com que o sistema de tributação proposto 
apenas seja viável se for de adoção 
facultativa para todos os 
Estados-Membros da UE e para todas as 
empresas que operam na União. A 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades de adoção 
facultativa (MCCCIS facultativa) deve, 
pois, ser aplicável unicamente aos 
Estados-Membros que decidam livremente 
aplicar a presente diretiva e às empresas 
que operam em vários países que 
escolham livremente este sistema 
tributário.

Or. en
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Alteração 37
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar a 
liberdade de decisão dos 
Estados-Membros na determinação da(s) 
sua(s) taxa(s) nacionais(s) de tributação 
das sociedades.

Suprimido

Or. fr

Alteração 38
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar a 
liberdade de decisão dos 
Estados-Membros na determinação da(s) 
sua(s) taxa(s) nacionais(s) de tributação 
das sociedades.

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não levantam obstáculos ao 
funcionamento do mercado único, mas 
permitem e incentivam a concorrência 
fiscal, é portanto necessário iniciar um 
processo de harmonização das taxas de 
imposto, que comece pela definição de 
limites inferiores e superiores e culmine 
numa taxa única a nível da União 
Europeia.

Or. pt

Alteração 39
Ivo Strejček
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Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar a 
liberdade de decisão dos 
Estados-Membros na determinação da(s) 
sua(s) taxa(s) nacionais(s) de tributação das 
sociedades.

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades de adoção facultativa
[MCCCIS facultativa]) não pode afetar a 
soberania de decisão dos 
Estados-Membros na determinação da(s) 
sua(s) taxa(s) nacionais(s) de tributação, 
em especial  da(s) taxa(s ) de tributação 
das sociedades.

Or. en

Alteração 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar de 
forma essencial a liberdade de decisão dos 
Estados-Membros na determinação da(s) 
sua(s) taxa(s) nacionais(s) de tributação das 
sociedades, desde que as taxas mínimas de 
tributação fixadas pela União não sejam 
degradadas.

Or. de

Alteração 41
Iliana Ivanova



PE478.376v01-00 18/236 AM\885627PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação contribuem para a 
competitividade da UE no seu conjunto, o 
sistema (matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não deve afetar a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.

Or. en

Alteração 42
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afetar a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria coletável 
comum do imposto sobre as sociedades 
[MCCIS]) não pode afetar a liberdade de 
decisão dos Estados-Membros na 
determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.

Or. en

Justificação

A introdução de uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
teria um forte impacto negativo nos orçamentos nacionais de muitos Estados-Membros, 
devido à consolidação de receitas e perdas. Numa situação de crise económica e de 
consolidação das finanças públicas, devemos evitar a introdução de instrumentos que 
reduzam a receita pública. Em contrapartida, para diminuir a burocracia e melhorar o 
enquadramento jurídico das empresas europeias, deveríamos considerar a introdução de 
uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (sem consolidação).
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Alteração 43
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente diretiva não constitui um 
primeiro passo para a harmonização das 
taxas de imposto das sociedades pelos 
Estados-Membros.  No entanto, se, 
quando a presente diretiva for avaliada, se 
verificar que a eficácia, a eficiência e a 
equidade económicas da tributação das 
sociedades pode beneficiar com uma certa 
harmonização das taxas, tal 
harmonização não deverá ir além da 
fixação de um nível mínimo para as 
mesmas.

Or. en

Alteração 44
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O objetivo da MCCCIS deve 
consistir em incentivar o crescimento e a 
criação de emprego, reduzindo os custos 
administrativos e a burocracia, 
erradicando a dupla tributação e 
colmatando as lacunas que permitem a 
evasão fiscal das empresas na UE. O 
sistema não deve exercer qualquer 
pressão estrutural no sentido da baixa das 
taxas ou das receitas da tributação nos 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 45
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente diretiva não constitui um 
primeiro passo para a harmonização das 
taxas de imposto das sociedades pelos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
reservam-se o direito soberano de fixar a 
sua própria taxa do imposto sobre as 
sociedades.

Or. en

Alteração 46
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A MCCCIS deve ser apreciada num 
contexto global. O novo sistema deve ser 
cuidadosamente coordenado com os 
acordos concluídos e os princípios 
aplicados a nível internacional. O impacto 
do sistema nas operações das empresas da 
UE a nível mundial deve ser plenamente 
tido em conta.

Or. en

Alteração 47
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais 
obstáculos fiscais com que se deparam as 
sociedades da União. Permite eliminar as
formalidades dos preços de transferência 
e a dupla tributação intragrupo. Por outro 
lado, as perdas incorridas pelos 
contribuintes são automaticamente 
compensadas com os lucros gerados por 
outros membros do mesmo grupo.

Suprimido

Or. en

Justificação

A introdução de uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
teria um forte impacto negativo nos orçamentos nacionais de muitos Estados-Membros, 
devido à consolidação de receitas e perdas. Numa situação de crise económica e de 
consolidação das finanças públicas, devemos evitar a introdução de instrumentos que 
reduzam a receita pública. Em contrapartida, para diminuir a burocracia e melhorar o 
enquadramento jurídico das empresas europeias, deveríamos considerar a introdução de 
uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (sem consolidação).

Alteração 48
Sławomir Witold Nitras

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais obstáculos 
fiscais com que se deparam as sociedades 
da União. Permite eliminar as formalidades 
dos preços de transferência e a dupla 
tributação intragrupo. Por outro lado, as 
perdas incorridas pelos contribuintes são 
automaticamente compensadas com os 
lucros gerados por outros membros do 
mesmo grupo.

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais obstáculos 
fiscais com que se deparam as sociedades 
da União. Permite eliminar as formalidades 
dos preços de transferência e a dupla 
tributação intragrupo. Por outro lado, as 
perdas incorridas pelos contribuintes são 
automaticamente compensadas com os 
lucros gerados por outros membros do 
mesmo grupo. Contudo, a aplicação da 
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matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades pode ter um 
impacto negativo na receita fiscal de 
alguns Estados-Membros devido ao 
mecanismo de consolidação. Nestas 
circunstâncias, os Estados-Membros 
devem decidir se optam pela aplicação do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Alteração 49
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais obstáculos 
fiscais com que se deparam as sociedades 
da União. Permite eliminar as formalidades 
dos preços de transferência e a dupla 
tributação intragrupo. Por outro lado, as 
perdas incorridas pelos contribuintes são 
automaticamente compensadas com os 
lucros gerados por outros membros do 
mesmo grupo.

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais obstáculos 
fiscais com que se deparam as sociedades 
da União. Permite eliminar as formalidades 
dos preços de transferência e a dupla 
tributação intragrupo. Por outro lado, as 
perdas incorridas pelos contribuintes são 
automaticamente compensadas com os 
lucros gerados por outros membros do 
mesmo grupo. Contudo, a MCCCIS não é 
uma operação fiscal neutra. A avaliação 
de impacto da Comissão Europeia afirma 
que a matéria coletável da UE diminuirá 
2,7% com uma MCCCIS voluntária.

Or. en

Alteração 50
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais obstáculos 
fiscais com que se deparam as sociedades 
da União. Permite eliminar as formalidades 
dos preços de transferência e a dupla 
tributação intragrupo. Por outro lado, as 
perdas incorridas pelos contribuintes são 
automaticamente compensadas com os 
lucros gerados por outros membros do 
mesmo grupo.

(6) A consolidação é um elemento 
essencial desse sistema, dado ser a única 
forma de combater os principais obstáculos 
fiscais com que se deparam as sociedades 
de um mesmo grupo que opera em vários 
países na União. Permite eliminar as 
formalidades dos preços de transferência e 
a dupla tributação intragrupo. Por outro 
lado, as perdas incorridas pelos 
contribuintes são automaticamente 
compensadas com os lucros gerados por 
outros membros do mesmo grupo.

Or. en

Alteração 51
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A consolidação pressupõe 
necessariamente a adoção de regras para 
a distribuição dos resultados entre os 
Estados-Membros em que os membros do 
grupo estejam estabelecidos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A introdução de uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
teria um forte impacto negativo nos orçamentos nacionais de muitos Estados-Membros, 
devido à consolidação de receitas e perdas. Numa situação de crise económica e de 
consolidação das finanças públicas, devemos evitar a introdução de instrumentos que 
reduzam a receita pública. Em contrapartida, para diminuir a burocracia e melhorar o 
enquadramento jurídico das empresas europeias, deveríamos considerar a introdução de 
uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (sem consolidação).
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Alteração 52
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Uma avaliação do impacto 
económico que estas novas regras irão 
criar nos sistemas de gestão das 
autoridades locais deverá ser feita e 
devidamente estudada, nomeadamente os 
custos acrescidos que estas autoridades 
poderão vir a ter, bem como um estudo 
quanto ao método a aplicar para o cálculo 
de redistribuição da base tributável.

Or. pt

Alteração 53
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das 
sociedades que operam em vários países, 
este sistema deveria ser facultativo, 
coexistindo com os sistemas nacionais em 
vigor de tributação das sociedades.

Suprimido

Or. fr

Alteração 54
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das 
sociedades que operam em vários países, 
este sistema deveria ser facultativo, 
coexistindo com os sistemas nacionais em 
vigor de tributação das sociedades.

(8) Uma vez que só tem sentido falar de 
harmonização fiscal se esta for 
generalizada a toda a União Europeia, 
este sistema deverá ser obrigatório, 
aplicando-se a todos os Estados-Membros 
e empresas.

Or. pt

Alteração 55
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das sociedades 
que operam em vários países, este sistema 
deveria ser facultativo, coexistindo com os 
sistemas nacionais em vigor de tributação 
das sociedades.

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das sociedades 
que operam em vários países, este sistema 
deveria ser facultativo, coexistindo com os 
sistemas nacionais em vigor de tributação 
das sociedades. No entanto, na revisão da 
presente diretiva, deve ser prestada 
especial atenção à introdução de um 
sistema obrigatório de matéria coletável 
comum do imposto sobre sociedades.

Or. en

Justificação

O caráter obrigatório da matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 
contribuiria para reduzir a burocracia e prevenir a fraude fiscal. Contudo, antes de a tornar 
obrigatória, é necessário avaliar o funcionamento da MCCIS e a sua influência nas empresas 
europeias.

Alteração 56
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das sociedades 
que operam em vários países, este sistema 
deveria ser facultativo, coexistindo com os 
sistemas nacionais em vigor de tributação 
das sociedades.

(8) Uma vez que se destina a satisfazer as 
necessidades das sociedades que operam 
em vários países e prevenir mais 
eficazmente a evasão e a fraude fiscais, 
este sistema deveria ser obrigatório, 
substituindo os sistemas nacionais em 
vigor de tributação das sociedades em 
questão.

Or. de

Alteração 57
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das sociedades 
que operam em vários países, este sistema 
deveria ser facultativo, coexistindo com os 
sistemas nacionais em vigor de tributação 
das sociedades.

(8) Uma vez que se destina essencialmente 
a satisfazer as necessidades das sociedades 
que operam em vários países, este sistema 
deveria ser facultativo, tanto para as 
sociedades como para os 
Estados-Membros da UE, coexistindo com 
os sistemas nacionais em vigor de 
tributação das sociedades.

Or. en

Alteração 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Sublinha, todavia, que muitos 



AM\885627PT.doc 27/236 PE478.376v01-00

PT

Estados-Membros se encontram numa 
situação orçamental difícil e que qualquer 
legislação que resulte no aumento da 
matéria coletável poderá ter um impacto 
negativo nos seus orçamentos. Nesta base, 
a Comissão propõe um potencial “pacote 
de compensação”, de acordo com o qual 
serão introduzidas disposições 
temporárias nos Estados-Membros em 
que a introdução da matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre 
sociedades dê origem a uma quebra da 
receita fiscal (os “perdedores” com esta 
matéria coletável), a fim de compensar a 
quebra na receita.

Or. hu

Alteração 59
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

O sistema (Matéria Coletável Comum 
Consolidada do Imposto Sobre as 
Sociedades [MCCCIS]) deveria consistir 
num conjunto de regras comuns para 
determinar a matéria coletável das 
sociedades sem prejuízo do disposto nas 
Diretivas do Conselho 78/660/CEE e 
83/349/CEE e Regulamento (CE) n.º 
1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

O sistema de adoção facultativa (Matéria 
Coletável Comum Consolidada do Imposto 
Sobre as Sociedades [MCCCIS 
facultativo]) deveria consistir num 
conjunto de regras comuns para determinar 
a matéria coletável das sociedades sem 
prejuízo do disposto nas Diretivas do 
Conselho 78/660/CEE e 83/349/CEE e 
Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 60
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) O sistema (Matéria Coletável Comum 
Consolidada do Imposto Sobre as 
Sociedades [MCCCIS]) deveria consistir 
num conjunto de regras comuns para 
determinar a matéria coletável das 
sociedades sem prejuízo do disposto nas 
Diretivas do Conselho 78/660/CEE e 
83/349/CEE e Regulamento (CE) n.º 
1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(9) O sistema (Matéria Coletável Comum 
do Imposto Sobre as Sociedades [MCCIS]) 
deveria consistir num conjunto de regras 
comuns para determinar a matéria coletável 
das sociedades sem prejuízo do disposto 
nas Diretivas do Conselho 78/660/CEE e 
83/349/CEE e Regulamento (CE) n.º 
1606/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Justificação

A introdução de uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
teria um forte impacto negativo nos orçamentos nacionais de muitos Estados-Membros, 
devido à consolidação de receitas e perdas. Numa situação de crise económica e de 
consolidação das finanças públicas, devemos evitar a introdução de instrumentos que 
reduzam a receita pública. Em contrapartida, para diminuir a burocracia e melhorar o 
enquadramento jurídico das empresas europeias, deveríamos considerar a introdução de 
uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (sem consolidação).

Alteração 61
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Na medida em que a aplicação da 
MCCCIS facultativa afeta a receita fiscal 
das autoridades regionais ou locais, os 
Estados-Membros devem ter o direito de 
tomar medidas para corrigir a situação, 
em conformidade com a sua legislação 
fiscal nacional, regional e local. A 
presente diretiva não prejudica, de forma 
alguma, a soberania dos 
Estados-Membros e, se for caso disso, das 
autoridades regionais e locais da União 
em matéria de impostos diretos, 
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especialmente no que respeita à matéria 
coletável e à(s) taxa(s) do imposto sobre 
as sociedades.

Or. en

Alteração 62
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O sistema de cálculo da 
redistribuição da base tributável deverá 
ser acompanhado de um estudo que 
contemple os vários métodos possíveis a 
aplicar, bem como o método de cálculo de 
cada um dos fatores que este vai integrar.

Or. pt

Alteração 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Devem beneficiar de isenção os 
rendimentos de dividendos, os proventos 
da alienação de ações de uma sociedade 
não pertencente ao grupo e os lucros de 
estabelecimentos estáveis estrangeiros. A 
fim de evitar a dupla tributação, a maioria 
dos Estados-Membros isenta os 
dividendos e os proventos da alienação de 
ações, evitando deste modo a necessidade 
de calcular o direito do contribuinte ao 
crédito do imposto pago no estrangeiro, 
designadamente quando tal direito deva 
ter em conta o imposto sobre as 

Suprimido
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sociedades pago pela sociedade que 
distribui os dividendos. A isenção dos 
rendimentos gerados no estrangeiro 
responde à mesma necessidade de 
simplificação.

Or. de

Alteração 64
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Devem beneficiar de isenção os 
rendimentos de dividendos, os proventos 
da alienação de ações de uma sociedade 
não pertencente ao grupo e os lucros de 
estabelecimentos estáveis estrangeiros. A 
fim de evitar a dupla tributação, a maioria 
dos Estados-Membros isenta os 
dividendos e os proventos da alienação de 
ações, evitando deste modo a necessidade 
de calcular o direito do contribuinte ao 
crédito do imposto pago no estrangeiro, 
designadamente quando tal direito deva 
ter em conta o imposto sobre as 
sociedades pago pela sociedade que 
distribui os dividendos. A isenção dos 
rendimentos gerados no estrangeiro 
responde à mesma necessidade de 
simplificação.

Suprimido

Or. pt

Alteração 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Os rendimentos provenientes do 
pagamento de juros e de “royalties” devem 
ser tributados, sendo concedido um crédito 
correspondente ao imposto retido na fonte 
relativo a esses pagamentos. Ao contrário 
do que acontece com os dividendos, o 
cálculo desse crédito não apresenta 
qualquer dificuldade.

(12) Os rendimentos provenientes do 
pagamento de juros e de “royalties”, 
dividendos, proventos da alienação de 
ações em empresas não pertencentes ao 
grupo e lucros gerados por unidades de 
produção situadas no estrangeiro devem 
ser tributados, sendo concedido um crédito 
correspondente ao imposto retido na fonte 
relativo a esses pagamentos.

Or. de

Alteração 66
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os rendimentos provenientes do 
pagamento de juros e de “royalties” devem 
ser tributados, sendo concedido um crédito 
correspondente ao imposto retido na fonte 
relativo a esses pagamentos. Ao contrário 
do que acontece com os dividendos, o 
cálculo desse crédito não apresenta 
qualquer dificuldade.

(12) Os rendimentos provenientes do 
pagamento de juros e de “royalties” devem 
ser tributados, sendo concedido um crédito 
correspondente ao imposto retido na fonte 
relativo a esses pagamentos.

Or. pt

Alteração 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Aos réditos tributáveis devem ser 
deduzidas as despesas de exploração e 

(13) Aos réditos tributáveis devem ser 
deduzidas as despesas de exploração e 
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algumas outras despesas. As despesas de 
exploração dedutíveis devem, em 
princípio, incluir todos os custos 
relacionados com as vendas e as despesas 
relativas à produção, manutenção e 
garantia do rendimento. O direito à 
dedução deverá ser alargado de forma a 
abranger os custos de investigação e de 
desenvolvimento, bem como os custos 
incorridos na subscrição de capital próprio 
ou de dívida para fins empresariais. Deve 
existir igualmente uma lista de despesas 
não dedutíveis.

algumas outras despesas. As despesas de 
exploração dedutíveis devem, em 
princípio, incluir todos os custos 
relacionados com as vendas e as despesas 
relativas à produção, manutenção e 
garantia do rendimento. O direito à 
dedução deverá ser alargado de forma a 
abranger os custos de investigação e de 
desenvolvimento, desde que o dinheiro 
economizado seja utilizado para adquirir 
ou produzir bens económicos, bem como 
os custos incorridos na subscrição de 
capital próprio ou de dívida para fins 
empresariais. Deve existir igualmente uma 
lista de despesas não dedutíveis.

Or. de

Alteração 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os contribuintes devem ser 
autorizados a efetuar indefinidamente o 
reporte das perdas para os exercícios 
posteriores, mas não para exercícios 
anteriores. Dado que o reporte das perdas 
para exercícios posteriores se destina a 
garantir que a tributação do contribuinte 
incida sobre os seus rendimentos efetivos,
o estabelecimento de um prazo não se 
justifica. O reporte de perdas em relação a 
exercícios anteriores é relativamente raro 
na prática dos Estados-Membros e 
excessivamente complexo.

(15) Os contribuintes devem ser 
autorizados a efetuar durante sete anos, no 
máximo, o reporte das perdas para os 
exercícios posteriores, mas não para 
exercícios anteriores. A dedutibilidade das 
perdas reportadas deve ser limitada a uma 
percentagem determinada dos 
rendimentos anuais. Dado que o reporte 
das perdas para exercícios posteriores se 
destina a garantir que a tributação do 
contribuinte incida sobre os seus 
rendimentos efetivos, mas também a 
tornar a receita pública proveniente do 
imposto sobre as sociedades mais 
consistente e calculável e a prevenir a 
evasão fiscal e a fraude associada à 
imputação no imposto dos rendimentos de 
unidades de produção e subsidiárias em 
países terceiros, é necessária a fixação de 
um prazo e de uma taxa mínima de 
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tributação. O reporte de perdas em relação 
a exercícios anteriores é relativamente raro 
na prática dos Estados-Membros e 
excessivamente complexo.

Or. de

Alteração 69
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os contribuintes devem ser 
autorizados a efetuar indefinidamente o 
reporte das perdas para os exercícios 
posteriores, mas não para exercícios 
anteriores. Dado que o reporte das perdas 
para exercícios posteriores se destina a 
garantir que a tributação do contribuinte 
incida sobre os seus rendimentos efetivos, 
o estabelecimento de um prazo não se 
justifica. O reporte de perdas em relação a 
exercícios anteriores é relativamente raro 
na prática dos Estados-Membros e 
excessivamente complexo.

(15) Os contribuintes devem ser 
autorizados a efetuar durante cinco anos o 
reporte das perdas para os exercícios 
posteriores, mas não para exercícios 
anteriores. O reporte de perdas em relação 
a exercícios anteriores é relativamente raro 
na prática dos Estados-Membros e
excessivamente complexo. Não deve ser 
possível o reporte de perdas incorridas 
antes da entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 70
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os contribuintes devem ser 
autorizados a efetuar indefinidamente o 
reporte das perdas para os exercícios 
posteriores, mas não para exercícios 

(15) Os contribuintes devem ser 
autorizados a efetuar indefinidamente o 
reporte das perdas para o exercício 
posterior, mas não para exercícios 
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anteriores. Dado que o reporte das perdas 
para exercícios posteriores se destina a 
garantir que a tributação do contribuinte 
incida sobre os seus rendimentos efetivos, 
o estabelecimento de um prazo não se 
justifica. O reporte de perdas em relação a 
exercícios anteriores é relativamente raro 
na prática dos Estados-Membros e 
excessivamente complexo.

anteriores. O reporte de perdas em relação 
a exercícios anteriores é relativamente raro 
na prática dos Estados-Membros e 
excessivamente complexo.

Or. pt

Alteração 71
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo 
na qualidade de membro) seja 
determinada de acordo com dois critérios: 
i) o controlo (mais de 50% dos direitos de 
voto) e ii) a propriedade (mais de 75% do 
capital) ou os direitos a lucros (mais de 
75% dos direitos à distribuição dos 
lucros). Estes critérios garantem um 
elevado nível de integração económica 
entre os membros do grupo, tal como é 
indicado por uma relação de controlo e a 
garantia de um alto nível de participação. 
Os dois limiares devem ser respeitados 
durante todo o exercício fiscal, caso 
contrário a sociedade deveria deixar o 
grupo de imediato. Também seria 
conveniente exigir um período mínimo de 
nove meses para a participação no grupo 
na qualidade de seu membro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo na 
qualidade de membro) seja determinada de 
acordo com dois critérios: i) o controlo 
(mais de 50% dos direitos de voto) e ii) a 
propriedade (mais de 75% do capital) ou os 
direitos a lucros (mais de 75% dos direitos 
à distribuição dos lucros). Estes critérios 
garantem um elevado nível de integração 
económica entre os membros do grupo, tal 
como é indicado por uma relação de 
controlo e a garantia de um alto nível de 
participação. Os dois limiares devem ser 
respeitados durante todo o exercício 
fiscal, caso contrário a sociedade deveria 
deixar o grupo de imediato. Também seria 
conveniente exigir um período mínimo de 
nove meses para a participação no grupo na 
qualidade de seu membro.

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo na 
qualidade de membro) seja determinada de 
acordo com dois critérios: i) o controlo 
(mais de 20% dos direitos de voto) e ii) a 
propriedade (mais de 25% do capital) ou os 
direitos a lucros (mais de 25% dos direitos 
à distribuição dos lucros). Estes critérios 
garantem um nível suficiente de integração 
económica entre os membros do grupo, tal 
como é indicado por uma relação de 
controlo e a garantia de um nível 
correspondente de participação. Também 
seria conveniente exigir um período 
mínimo de nove meses para a participação 
no grupo na qualidade de seu membro.

Or. de

Alteração 73
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo na
qualidade de membro) seja determinada de 
acordo com dois critérios: i) o controlo 
(mais de 50% dos direitos de voto) e ii) a 
propriedade (mais de 75% do capital) ou os 

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo na 
qualidade de membro) seja determinada de 
acordo com dois critérios: i) o controlo 
(mais de 50% dos direitos de voto) e ii) a 
propriedade (mais de 75% do capital) ou os 
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direitos a lucros (mais de 75% dos direitos 
à distribuição dos lucros). Estes critérios
garantem um elevado nível de integração 
económica entre os membros do grupo, tal 
como é indicado por uma relação de 
controlo e a garantia de um alto nível de 
participação. Os dois limiares devem ser 
respeitados durante todo o exercício fiscal, 
caso contrário a sociedade deveria deixar o 
grupo de imediato. Também seria 
conveniente exigir um período mínimo de 
nove meses para a participação no grupo na 
qualidade de seu membro.

direitos a lucros (mais de 75% dos direitos 
à distribuição dos lucros). Estes critérios 
garantem um elevado nível de integração 
económica entre os membros do grupo, tal 
como é indicado por uma relação de 
controlo e a garantia de um alto nível de 
participação. Os dois limiares devem ser 
respeitados durante todo o exercício fiscal, 
caso contrário a sociedade deveria deixar o 
grupo de imediato. Também seria 
conveniente exigir um período mínimo de 
doze meses para a participação no grupo na 
qualidade de seu membro.

Or. fr

Alteração 74
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo na 
qualidade de membro) seja determinada de 
acordo com dois critérios: i) o controlo 
(mais de 50% dos direitos de voto) e ii) a 
propriedade (mais de 75% do capital) ou
os direitos a lucros (mais de 75% dos 
direitos à distribuição dos lucros). Estes 
critérios garantem um elevado nível de 
integração económica entre os membros do 
grupo, tal como é indicado por uma relação 
de controlo e a garantia de um alto nível de 
participação. Os dois limiares devem ser 
respeitados durante todo o exercício fiscal, 
caso contrário a sociedade deveria deixar o 
grupo de imediato. Também seria 
conveniente exigir um período mínimo de 
nove meses para a participação no grupo na 
qualidade de seu membro.

(16) É conveniente que a admissibilidade 
da consolidação (participação no grupo na 
qualidade de membro) seja determinada de 
acordo com dois critérios: i) o controlo 
(mais de 50% dos direitos de voto) e ii) os 
direitos a lucros (mais de 50% dos direitos 
à distribuição dos lucros). Estes critérios 
garantem um elevado nível de integração 
económica entre os membros do grupo, tal 
como é indicado por uma relação de 
controlo e a garantia de um alto nível de 
participação. Os dois limiares devem ser 
respeitados durante todo o exercício fiscal, 
caso contrário a sociedade deveria deixar o 
grupo de imediato. Também seria 
conveniente exigir um período mínimo de 
nove meses para a participação no grupo na 
qualidade de seu membro.

Or. pt



AM\885627PT.doc 37/236 PE478.376v01-00

PT

Alteração 75
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Importa estabelecer regras em 
matéria de reorganização das sociedades 
para proteger equitativamente os direitos 
dos Estados-Membros no domínio da 
fiscalidade. Quando uma sociedade 
integra o grupo, as perdas de exploração 
anteriores à consolidação devem ser 
reportadas para exercícios posteriores, de 
modo a serem compensadas em relação à 
quota-parte do contribuinte. Quando uma 
sociedade deixa o grupo, não lhe devem 
ser imputadas quaisquer perdas ocorridas 
durante o período de consolidação. 
Poderá ter de ser efetuado um 
ajustamento no que se refere às 
mais-valias quando certos ativos forem 
objeto de alienação pouco tempo após a 
entrada ou saída do grupo. O valor dos 
ativos intangíveis autogerados deve ser 
avaliado com base num indicador 
adequado, ou seja, as despesas de 
investigação e de desenvolvimento, de 
marketing e de publicidade durante um 
período específico.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Sempre que se proceder à retenção na 
fonte de impostos incidentes sobre 
pagamentos efetuados pelos contribuintes 
de juros e de “royalties”, a receita destes 
impostos deve ser repartida segundo a 
fórmula do exercício fiscal em questão.
Quando se tributarem os dividendos 
distribuídos pelos contribuintes através de 
retenção na fonte, a receita destes 
impostos não deveria ser repartida, uma 
vez que, ao contrário do que acontece com 
os juros e as “royalties”, os dividendos 
não permitem uma dedução prévia por 
todas as sociedades do grupo.

(18) Sempre que se proceder à retenção na 
fonte de impostos incidentes sobre 
pagamentos efetuados pelos contribuintes 
de juros, dividendos e de “royalties”, a 
receita destes impostos deve ser repartida 
segundo a fórmula do exercício fiscal em 
questão.

Or. de

Alteração 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O sistema deve incluir uma disposição 
genérica de luta contra a fraude, 
complementada por medidas destinadas a 
limitar tipos específicos de práticas 
abusivas. Essas medidas devem incluir as 
limitações relativas à dedutibilidade dos 
juros pagos a sociedades associadas 
estabelecidas para efeitos fiscais num país 
de baixa tributação situado fora da União e 
que não procedem à troca de informações 
com o Estado-Membro do pagador com 
base num acordo comparável à Diretiva 
2011/16/UE relativa à assistência mútua 
das autoridades competentes dos 
Estados-Membros no domínio dos 
impostos diretos e dos impostos sobre os 
prémios de seguro, bem como das regras 
sobre as sociedades estrangeiras 

(20) O sistema deve incluir uma disposição 
genérica de luta contra a fraude, 
complementada por medidas destinadas a 
limitar tipos específicos de práticas 
abusivas. Essas medidas devem incluir 
uma proibição da dedutibilidade dos juros 
pagos a sociedades associadas 
estabelecidas para efeitos fiscais num país 
de baixa tributação situado fora da União e 
que não procedem à troca de informações 
com o Estado-Membro do pagador com 
base num acordo comparável à diretiva 
2011/16/UE relativa à assistência mútua 
das autoridades competentes dos 
Estados-Membros no domínio dos 
impostos diretos e dos impostos sobre os 
prémios de seguro, bem como das regras 
sobre as sociedades estrangeiras 
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controladas. controladas.

Or. de

Alteração 78
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 
ativos e vendas). O fator trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O fator 
ativos deve ser constituído por todos os 
ativos fixos tangíveis. Os ativos 
intangíveis e financeiros devem ser 
excluídos da fórmula devido à sua 
natureza móvel e ao risco de evasão ao 
sistema. A utilização destes fatores 
confere a devida relevância aos interesses 
do Estado-Membro de origem. Por último, 
as vendas devem ser tomadas em 
consideração a fim de garantir a 
participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
fatores e ponderações deverão garantir 
que os lucros sejam tributados no 
exercício em que forem gerados. Como 
exceção ao princípio geral, se o resultado 
da repartição não representar 
devidamente o âmbito da atividade 
empresarial, uma cláusula de salvaguarda 
prevê a utilização de um método 
alternativo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 
ativos e vendas). O fator trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O fator 
ativos deve ser constituído por todos os 
ativos fixos tangíveis. Os ativos intangíveis 
e financeiros devem ser excluídos da 
fórmula devido à sua natureza móvel e ao 
risco de evasão ao sistema. A utilização 
destes fatores confere a devida relevância 
aos interesses do Estado-Membro de
origem. Por último, as vendas devem ser 
tomadas em consideração a fim de garantir 
a participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
fatores e ponderações deverão garantir que 
os lucros sejam tributados no exercício em 
que forem gerados. Como exceção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 
atividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 
ativos e vendas). O fator trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O fator 
ativos deve ser constituído por todos os 
ativos fixos tangíveis. Os ativos intangíveis 
e financeiros devem ser excluídos da 
fórmula devido à sua natureza móvel e ao 
risco de evasão ao sistema. A utilização 
destes fatores destina-se a conferir a 
devida relevância aos interesses do 
Estado-Membro de origem. Por último, as 
vendas devem ser tomadas em 
consideração a fim de garantir a 
participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. De três em 
três anos, aqueles fatores e ponderações 
deverão ser avaliados para determinar se 
garantem que os lucros sejam tributados 
no exercício em que forem gerados. Como 
exceção ao princípio geral, se o resultado 
da repartição não representar devidamente 
o âmbito da atividade empresarial, uma 
cláusula de salvaguarda prevê a utilização 
de um método alternativo.

Or. de

Alteração 80
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 
ativos e vendas). O fator trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O fator 
ativos deve ser constituído por todos os 
ativos fixos tangíveis. Os ativos intangíveis 
e financeiros devem ser excluídos da 
fórmula devido à sua natureza móvel e ao 
risco de evasão ao sistema. A utilização 
destes fatores confere a devida relevância 
aos interesses do Estado-Membro de 
origem. Por último, as vendas devem ser 
tomadas em consideração a fim de garantir 
a participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
fatores e ponderações deverão garantir que 
os lucros sejam tributados no exercício em 
que forem gerados. Como exceção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 
atividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 
ativos e vendas). Enquanto os fatores mão 
de obra e ativos devem representar 45% 
cada um, o fator vendas deve representar 
10%. O fator trabalho deve ser calculado 
com base nas despesas de pessoal e no 
número de empregados (cada rubrica 
corresponde a metade). O fator ativos deve 
ser constituído por todos os ativos fixos 
tangíveis. Os ativos intangíveis e 
financeiros devem ser excluídos da fórmula 
devido à sua natureza móvel e ao risco de 
evasão ao sistema. A utilização destes 
fatores confere a devida relevância aos 
interesses do Estado-Membro de origem. 
Por último, as vendas devem ser tomadas 
em consideração a fim de garantir a 
participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
fatores e ponderações deverão garantir que 
os lucros sejam tributados no exercício em 
que forem gerados. Como exceção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 
atividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.

Or. en

Alteração 81
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 

(21) A fórmula para repartição da matéria 
coletável consolidada deve incluir três 
fatores de valor equivalente (mão de obra, 
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ativos e vendas). O fator trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O fator 
ativos deve ser constituído por todos os 
ativos fixos tangíveis. Os ativos intangíveis 
e financeiros devem ser excluídos da 
fórmula devido à sua natureza móvel e ao 
risco de evasão ao sistema. A utilização 
destes fatores confere a devida relevância 
aos interesses do Estado-Membro de 
origem. Por último, as vendas devem ser 
tomadas em consideração a fim de garantir 
a participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
fatores e ponderações deverão garantir que 
os lucros sejam tributados no exercício em 
que forem gerados. Como exceção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 
atividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.

ativos e vendas). O fator trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal. O fator ativos deve ser constituído 
por todos os ativos fixos tangíveis. Os 
ativos intangíveis e financeiros devem ser 
excluídos da fórmula devido à sua natureza 
móvel e ao risco de evasão ao sistema. A 
utilização destes fatores confere a devida 
relevância aos interesses do 
Estado-Membro de origem. Por último, as 
vendas devem ser tomadas em 
consideração a fim de garantir a 
participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
fatores e ponderações deverão garantir que 
os lucros sejam tributados no exercício em 
que forem gerados. Como exceção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 
atividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.

Or. pt

Alteração 82
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Enquanto novo recurso próprio e 
parte do esforço no sentido da união 
fiscal, e a fim de permitir o reforço da 
solidariedade com regiões 
economicamente mais frágeis, a presente 
diretiva deve estabelecer um imposto da 
União sobre as sociedades com uma taxa 
de 5% para as empresas não abrangidas 
pela Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
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empresas.

Or. en

Alteração 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É conveniente que os grupos de 
sociedades possam tratar com uma única 
administração fiscal (“autoridade fiscal 
principal “), que deve ser a do 
Estado-Membro em que é considerada 
residente fiscal a sociedade-mãe de um 
grupo (“contribuinte principal”). A 
presente Diretiva deve igualmente 
consagrar regras processuais relativas à 
administração do sistema, bem como um 
mecanismo de regulação antecipada. 
Convém que as auditorias sejam iniciadas e 
coordenadas pela autoridade fiscal
principal, embora o seu lançamento possa 
ser solicitado pelas autoridades de qualquer 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo seja tributado. A autoridade 
competente do Estado-Membro em que um 
membro do grupo resida ou se encontre 
estabelecido pode contestar uma decisão 
da autoridade fiscal principal relativa à 
notificação da opção ou a uma alteração 
da avaliação junto dos tribunais do 
Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal. Os litígios entre os contribuintes 
e as autoridades fiscais devem ser tratados 
por um órgão administrativo que seja 
competente para apreciar recursos 
interpostos em primeira instância nos 
termos da lei do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal.

(23) É conveniente que os grupos de 
sociedades possam tratar com uma única 
administração fiscal (“autoridade fiscal 
principal “), que deve ser a do 
Estado-Membro em que é considerada 
residente fiscal a sociedade-mãe de um 
grupo (“contribuinte principal”). As 
atividades das autoridades fiscais dos 
Estados-Membros devem ser 
coordenadas, apoiadas e avaliadas por 
uma Autoridade Fiscal Europeia. A 
presente Diretiva deve igualmente 
consagrar regras processuais relativas à 
administração do sistema, bem como um 
mecanismo de regulação antecipada. 
Convém que as auditorias sejam iniciadas 
pela autoridade fiscal principal, embora o 
seu lançamento possa ser solicitado pelas 
autoridades de qualquer Estado-Membro 
em que um membro do grupo seja 
tributado. Litígios entre a autoridade 
competente do Estado-Membro em que um 
membro do grupo resida ou se encontre 
estabelecido e a autoridade fiscal principal 
são resolvidos pela autoridade fiscal 
europeia competente para apreciar 
recursos interpostos em primeira 
instância. Os litígios entre os contribuintes 
e as autoridades fiscais devem ser tratados 
por um órgão administrativo que seja 
competente para apreciar recursos 
interpostos em primeira instância nos 
termos da lei do Estado-Membro da 



PE478.376v01-00 44/236 AM\885627PT.doc

PT

autoridade fiscal principal.

Or. de

Alteração 84
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É conveniente que os grupos de 
sociedades possam tratar com uma única 
administração fiscal (“autoridade fiscal 
principal “), que deve ser a do 
Estado-Membro em que é considerada 
residente fiscal a sociedade-mãe de um 
grupo (“contribuinte principal”). A 
presente Diretiva deve igualmente 
consagrar regras processuais relativas à 
administração do sistema, bem como um 
mecanismo de regulação antecipada. 
Convém que as auditorias sejam iniciadas e 
coordenadas pela autoridade fiscal 
principal, embora o seu lançamento possa 
ser solicitado pelas autoridades de qualquer 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo seja tributado. A autoridade 
competente do Estado-Membro em que um 
membro do grupo resida ou se encontre 
estabelecido pode contestar uma decisão da 
autoridade fiscal principal relativa à 
notificação da opção ou a uma alteração da 
avaliação junto dos tribunais do 
Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal. Os litígios entre os contribuintes 
e as autoridades fiscais devem ser tratados 
por um órgão administrativo que seja 
competente para apreciar recursos 
interpostos em primeira instância nos 
termos da lei do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal.

(23) É conveniente que os grupos de 
sociedades possam tratar com uma única 
administração fiscal (“autoridade fiscal 
principal “), que deve ser a do 
Estado-Membro em que é considerada 
residente fiscal a sociedade-mãe de um 
grupo (“contribuinte principal”) ou pela 
autoridade fiscal da região de origem, nas 
regiões investidas de competências 
legislativas e tributárias, bem como da 
capacidade de coletar impostos. A 
presente Diretiva deve igualmente 
consagrar regras processuais relativas à 
administração do sistema, bem como um 
mecanismo de regulação antecipada. 
Convém que as auditorias sejam iniciadas e 
coordenadas pela autoridade fiscal 
principal, embora o seu lançamento possa 
ser solicitado pelas autoridades de qualquer 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo seja tributado. A autoridade 
competente do Estado-Membro em que um 
membro do grupo resida ou se encontre 
estabelecido pode contestar uma decisão da 
autoridade fiscal principal relativa à 
notificação da opção ou a uma alteração da 
avaliação junto dos tribunais do 
Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal. Os litígios entre os contribuintes 
e as autoridades fiscais devem ser tratados 
por um órgão administrativo que seja 
competente para apreciar recursos 
interpostos em primeira instância nos 
termos da lei do Estado-Membro da 
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autoridade fiscal principal.

Or. en

Alteração 85
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É conveniente que os grupos de 
sociedades possam tratar com uma única 
administração fiscal (“autoridade fiscal 
principal “), que deve ser a do 
Estado-Membro em que é considerada 
residente fiscal a sociedade-mãe de um 
grupo (“contribuinte principal”). A 
presente Diretiva deve igualmente 
consagrar regras processuais relativas à 
administração do sistema, bem como um 
mecanismo de regulação antecipada. 
Convém que as auditorias sejam iniciadas e 
coordenadas pela autoridade fiscal 
principal, embora o seu lançamento possa 
ser solicitado pelas autoridades de qualquer 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo seja tributado. A autoridade 
competente do Estado-Membro em que um 
membro do grupo resida ou se encontre 
estabelecido pode contestar uma decisão da 
autoridade fiscal principal relativa à 
notificação da opção ou a uma alteração 
da avaliação junto dos tribunais do 
Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal. Os litígios entre os contribuintes 
e as autoridades fiscais devem ser tratados 
por um órgão administrativo que seja 
competente para apreciar recursos 
interpostos em primeira instância nos 
termos da lei do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal.

(23) É conveniente que os grupos de 
sociedades possam tratar com uma única 
administração fiscal (“autoridade fiscal 
principal “), que deve ser a do 
Estado-Membro em que é considerada 
residente fiscal a sociedade-mãe de um 
grupo (“contribuinte principal”). A 
presente Diretiva deve igualmente 
consagrar regras processuais relativas à 
administração do sistema, bem como um 
mecanismo de regulação antecipada. 
Convém que as auditorias sejam iniciadas e 
coordenadas pela autoridade fiscal 
principal, embora o seu lançamento possa 
ser solicitado pelas autoridades de qualquer 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo seja tributado. A autoridade 
competente do Estado-Membro em que um 
membro do grupo resida ou se encontre 
estabelecido pode contestar uma decisão da 
autoridade fiscal principal relativa a uma 
alteração da avaliação junto dos tribunais 
do Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal. Os litígios entre os contribuintes 
e as autoridades fiscais devem ser tratados 
por um órgão administrativo que seja 
competente para apreciar recursos 
interpostos em primeira instância nos 
termos da lei do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal.

Or. fr
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Alteração 86
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Devem ser conferidas à Comissão 
competências para garantir condições 
uniformes na aplicação da presente 
Diretiva no que diz respeito à adoção anual 
de uma lista de formas jurídicas de 
constituição de sociedades de países 
terceiros que satisfaçam as condições 
estabelecidas nesta Diretiva, à definição de 
regras sobre o cálculo dos fatores mão de 
obra, ativos e vendas, a afetação do pessoal 
e das despesas correspondentes, os ativos e 
as vendas ao respetivo fator, bem como a 
avaliação dos ativos pelo fator ativos e a 
adoção de um formulário normalizado de 
notificação de opção e de regras sobre a 
declaração eletrónica, o formulário de
declaração fiscal, o formulário de 
declaração fiscal consolidada e os 
documentos comprovativos exigidos. 
Aquelas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 28
de fevereiro de 2011 que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão,

(25) Devem ser conferidas à Comissão 
competências para garantir condições 
uniformes na aplicação da presente 
Diretiva no que diz respeito à adoção anual 
de uma lista de formas jurídicas de 
constituição de sociedades de países 
terceiros que satisfaçam as condições 
estabelecidas nesta Diretiva, à definição de 
regras sobre o cálculo dos fatores mão de 
obra, ativos e vendas, a afetação do pessoal 
e das despesas correspondentes, os ativos e 
as vendas ao respetivo fator, bem como a 
avaliação dos ativos pelo fator ativos e a 
adoção de regras sobre a declaração 
eletrónica, o formulário de declaração 
fiscal, o formulário de declaração fiscal 
consolidada e os documentos 
comprovativos exigidos. Aquelas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 28 
de fevereiro de 2011 que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão,

Or. fr

Alteração 87
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) Com base na cláusula de revisão, 
deve ser realizada uma análise exaustiva 
do impacto da presente Diretiva por um 
organismo independente, antes de o 
Conselho adotar uma decisão sobre a 
eventual prorrogação ou revogação da 
presente Diretiva. A análise deve incluir, 
nomeadamente, uma apreciação dos 
seguintes pontos: a necessidade de manter 
a Diretiva em vigor ou de a revogar, o 
caráter facultativo da matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades (MCCCIS facultativa), a 
restrição da harmonização à matéria 
coletável, a fórmula de repartição, a 
pertinência para as PME e o impacto da 
Diretiva na cobrança de impostos e na 
receita fiscal dos Estados-Membros da 
União que decidiram livremente transpor 
a Diretiva na sua legislação nacional, na 
luta contra a evasão fiscal, a fraude fiscal 
e a dupla tributação.

Or. en

Alteração 88
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No intuito de assegurar que a 
aplicação do sistema [a matéria coletável 
comum do imposto sobre as sociedades 
(MCCIS) não distorce a forma como o 
capital e os lucros se distribuem no 
interior da União Europeia, é 
fundamental limitar as disparidades na 
taxa do imposto sobre as sociedades 
mediante a introdução de um nível 
mínimo de tributação para todos os 
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Estados-Membros. 

Or. fr

Alteração 89
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A Comissão deve criar um novo 
fórum MCCCIS, idêntico ao Fórum 
Conjunto da UE em matéria de Preços de 
Transferência (JTPF), ao qual as 
empresas e os Estados-Membros possam 
apresentar questões e litígios relacionados 
com a MCCCIS. Esse fórum deve estar 
em condições de prestar orientação às 
empresas e aos Estados-Membros e poder 
funcionar como tribunal, em 
conformidade com o artigo 267.º, segundo 
parágrafo, do TFUE.

Or. en

Justificação

Criação de um Fórum MCCCIS entre Estados-Membros para resolução extrajudicial de 
litígios.

Alteração 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve examinar a 
aplicação da Diretiva após um período de 
cinco anos e os Estados-Membros devem 
apoiá-la, fornecendo-lhe os dados 

(27) A Comissão deve examinar a 
aplicação da Diretiva após um período de 
três anos e os Estados-Membros devem 
apoiá-la, fornecendo-lhe os dados 
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necessários para este exercício, necessários para este exercício,

Or. en

Alteração 91
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve examinar a 
aplicação da Diretiva após um período de 
cinco anos e os Estados-Membros devem 
apoiá-la, fornecendo-lhe os dados 
necessários para este exercício,

(27) A Comissão deve examinar a 
aplicação da Diretiva após um período de 
três anos e os Estados-Membros devem 
apoiá-la, fornecendo-lhe os dados 
necessários para este exercício,

Or. en

Alteração 92
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades e define as correspondentes 
regras de cálculo e de utilização.

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades, define as correspondentes 
regras de cálculo e de utilização e 
estabelece uma taxa legal mínima de 
imposto agregado sobre as sociedades de 
15% em 2013, de 20% em 2015 e de 25% 
em 2017 para todos os Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 93
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades e define as correspondentes 
regras de cálculo e de utilização.

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades e define as correspondentes 
regras de cálculo e de utilização.
Estabelece ainda as regras para a fixação 
de um nível mínimo para o imposto sobre 
as sociedades nos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades e define as correspondentes 
regras de cálculo e de utilização.

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades e uma taxa europeia mínima 
de imposto sobre as sociedades e define as 
correspondentes regras de cálculo e de 
utilização.

Or. de

Alteração 95
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 1
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Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum para 
tributação de certas sociedades e grupos de 
sociedades e define as correspondentes 
regras de cálculo e de utilização.

A presente Diretiva estabelece um sistema 
de matéria coletável comum facultativo 
para tributação de certas sociedades e 
grupos de sociedades e define as 
correspondentes regras de cálculo e de 
utilização.

Or. en

Alteração 96
Philippe Lamberts

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
A presente Diretiva estabelece, com 
efeitos a partir da data da sua entrada em 
vigor, um imposto da União sobre as 
sociedades com uma taxa de 5% aplicável 
a empresas não abrangidas pela 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, cuja 
receita constitui um recurso próprio 
adicional.

Or. en

Alteração 97
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1º.-A
Para efeitos da presente Diretiva, por 
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“Estado-Membro participante” 
entende-se um Estado-Membro que 
participe numa cooperação reforçada no 
domínio da matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades (MCCCIS), nos termos da 
Decisão […] do Conselho, de […], que 
autoriza a cooperação reforçada no 
domínio da Matéria Coletável Comum 
Consolidada do Imposto sobre Sociedades 
(MCCCIS). 

Or. fr

Justificação

Esta alteração prende-se com a opção de cooperação reforçada.

Alteração 98
Philippe Lamberts

Proposta de diretiva
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Sociedades elegíveis Empresas abrangidas pela diretiva

Or. en

Alteração 99
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Sociedades elegíveis Sociedades sujeitas ao sistema previsto 
pela presente Diretiva

Or. fr
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Alteração 100
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A presente Diretiva aplica-se às 
sociedades constituídas nos termos da 
legislação de um Estado-Membro sempre 
que sejam satisfeitas as duas condições 
seguintes:

1. A presente Diretiva aplica-se às 
sociedades que por ela optem livremente e 
constituídas nos termos da legislação de 
um Estado-Membro sempre que sejam 
satisfeitas as duas condições seguintes:

Or. en

Alteração 101
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente Diretiva aplica-se às 
sociedades constituídas nos termos da 
legislação de um país terceiro sempre que 
sejam satisfeitas as duas condições 
seguintes:

Suprimido

a) A sociedade adote uma forma 
semelhante a uma das formas enunciadas 
no anexo I;
b) A sociedade esteja sujeita a um dos 
impostos sobre as sociedades enunciados 
no anexo II.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 102
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

2. A presente Diretiva aplica-se às 
sociedades constituídas nos termos da 
legislação de um país terceiro sempre que 
sejam satisfeitas as duas condições 
seguintes:

2. A presente Diretiva aplica-se às 
sociedades que por ela optem livremente e 
constituídas nos termos da legislação de 
um Estado-Membro sempre que sejam 
satisfeitas as duas condições seguintes:

Or. en

Alteração 103
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Formas admissíveis de sociedades de 
países terceiros 

Suprimido

1. A Comissão adota anualmente uma 
lista das formas jurídicas de sociedades de 
países terceiros que devem ser 
consideradas conformes com os requisitos 
estabelecidos no artigo 2. °, n. ° 2, alínea 
a). Esse ato de execução é aprovado nos 
termos do procedimento de 
regulamentação a que se refere o 
artigo 131.º, n.º 2.
2. O facto de uma forma de sociedade não 
estar incluída na lista de formas jurídicas 
de sociedades de países terceiros referida 
no n.º 1 não impede a aplicação das 
disposições da presente Diretiva a essa 
forma de sociedade.

Or. en
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Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 104
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Formas admissíveis de sociedades de 
países terceiros

Formas de sociedades de países terceiros 
sujeitas ao sistema previsto pela presente 
Diretiva

Or. fr

Alteração 105
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O facto de uma forma de sociedade não 
estar incluída na lista de formas jurídicas 
de sociedades de países terceiros referida 
no n.º 1 não impede a aplicação das 
disposições da presente Diretiva a essa 
forma de sociedade.

Suprimido

Or. lt

Alteração 106
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) “Contribuinte”, uma sociedade que 
tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

(1) “Contribuinte”, uma sociedade sujeita 
ao sistema previsto na presente Diretiva;

Or. fr

Alteração 107
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 4  – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Contribuinte”, uma sociedade que 
tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

(1) “Contribuinte”, uma 
sociedade abrangida pelo sistema previsto 
na presente Diretiva;

Or. pt

Alteração 108
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Contribuinte”, uma sociedade que 
tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

(1) “Contribuinte”, uma sociedade que 
aplica o sistema previsto na presente 
Diretiva;

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória.
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Alteração 109
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Contribuinte”, uma sociedade que 
tenha optado por aplicar o sistema previsto 
na presente Diretiva;

(1) “Contribuinte”, uma sociedade que 
tenha optado ou venha a optar por aplicar 
o sistema previsto na presente Diretiva;

Or. en

Alteração 110
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4  – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) “Contribuinte individual”, um 
contribuinte que não preencha os 
requisitos necessários para a 
consolidação;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 111
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade que 
não possa ser elegível para optar ou que 

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade não 
sujeita ao sistema previsto na presente 
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não tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

Diretiva;

Or. fr

Alteração 112
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade que 
não possa ser elegível para optar ou que 
não tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade não 
abrangida pelo sistema previsto na 
presente Diretiva;

Or. pt

Alteração 113
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade que 
não possa ser elegível para optar ou que 
não tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade que 
não seja obrigada a aplicar ou que não 
tenha optado por aplicar o sistema previsto 
na presente Diretiva;

Or. en

Alteração 114
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade que 
não possa ser elegível para optar ou que 
não tenha optado por aplicar o sistema 
previsto na presente Diretiva;

(3) “Não contribuinte”, uma sociedade que 
não possa ser elegível para aplicar o 
sistema previsto na presente Diretiva;

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória.

Alteração 115
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) “Contribuinte principal”: Suprimido
a) um contribuinte residente, quando 
formar um grupo com as suas filiais 
elegíveis, os seus estabelecimentos 
estáveis situados noutros 
Estados-Membros ou um ou mais 
estabelecimentos estáveis de uma filial 
elegível residente num país terceiro; ou
b) o contribuinte residente designado pelo 
grupo quando este for composto apenas 
de dois ou mais contribuintes residentes 
que sejam filiais diretas elegíveis da 
mesma sociedade-mãe residente num país 
terceiro; ou
c) um contribuinte residente que seja uma 
filial elegível de uma sociedade-mãe 
residente num país terceiro, quando esse 
contribuinte residente forme um grupo 
exclusivamente com um ou mais 
estabelecimentos estáveis da sua 
sociedade-mãe; ou
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d) o estabelecimento estável designado por 
um contribuinte não residente que forme 
um grupo exclusivamente no que diz 
respeito aos seus estabelecimentos 
estáveis, situados em dois ou mais 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 116
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) “Membro do grupo”, qualquer 
contribuinte pertencente ao mesmo grupo, 
na aceção dos artigos 54.º e 55.º. Quando 
um contribuinte mantém um ou mais 
estabelecimentos estáveis situados no 
território de um Estado-Membro que não 
seja aquele em que estão situados o seu 
órgão de gestão e de controlo centrais, 
cada estabelecimento estável é 
considerado como um membro do grupo;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 117
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) “Matéria coletável consolidada”, o 
resultado da soma das matérias coletáveis 
de todos os membros do grupo, calculadas 
em conformidade com o artigo 10.°;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 118
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) “Quota-parte”, a parcela da matéria 
coletável consolidada de um grupo que 
seja atribuída a um membro do grupo por 
aplicação da fórmula prevista nos artigos 
86.º a 102.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) “Ativos financeiros”, as ações em 
empresas coligadas e créditos sobre 
empresas coligadas, participações, créditos 

(15) “Ativos financeiros”, as ações em 
empresas coligadas e créditos sobre 
empresas coligadas, participações, créditos 
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sobre empresas com as quais a sociedade 
está coligada através de participações, 
títulos com a característica de ativos fixos, 
outros empréstimos e ações próprias na 
medida em que a legislação nacional 
autorize a sua inscrição no balanço;

sobre empresas com as quais a sociedade 
está coligada através de participações, 
títulos com a característica de ativos fixos, 
outros empréstimos e ações próprias na 
medida em que regras uniformes da 
União autorizem a sua inscrição no 
balanço;

Or. de

Alteração 120
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) “Autoridade competente”, a 
autoridade designada por cada 
Estado-Membro para a gerir todas as
questões relacionadas com a aplicação da 
presente Diretiva;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 121
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) “Autoridade competente”, a 
autoridade designada por cada 
Estado-Membro para a gerir todas as 
questões relacionadas com a aplicação da 
presente Diretiva;

(21) “Autoridade competente”, a 
autoridade designada por cada 
Estado-Membro ou por uma região com 
poderes para coletar impostos para a gerir 
todas as questões relacionadas com a 
aplicação da presente Diretiva;
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Or. en

Alteração 122
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4  – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) “Autoridade fiscal principal”, 
autoridade competente do 
Estado-Membro em que o contribuinte
principal é considerado residente, ou, se 
se tratar de um estabelecimento estável de 
um contribuinte não residente, em que 
este esteja situado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 123
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

(23) “Auditoria”, os inquéritos, as 
inspeções e as verificações de qualquer 
natureza efetuados por uma autoridade 
competente para verificação do 
cumprimento da presente Diretiva por um 
contribuinte.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 124
Sławomir Witold Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
A aplicação das disposições da presente 
Diretiva não deve violar o princípio da
neutralidade das receitas fiscais, que se 
manifesta por um impacto negativo no 
nível de receitas fiscais nos 
Estados-Membros. De acordo com o que 
precede, os Estados-Membros podem 
decidir se optam pela aplicação do 
disposto na presente Diretiva.

Or. en

Alteração 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Capítulo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

OPTAR PELO SISTEMA PREVISTO NA 
PRESENTE DIRETIVA

CONTRIBUINTES ABRANGIDOS 
PELO SISTEMA PREVISTO NA 
PRESENTE DIRETIVA

Or. de

Alteração 126
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Capítulo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

OPTAR PELO SISTEMA PREVISTO NA 
PRESENTE DIRETIVA

ÂMBITO DO SISTEMA PREVISTO NA 
PRESENTE DIRETIVA

Or. pt

Alteração 127
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Opção Suprimido
1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro pode optar pela aplicação 
do sistema previsto na presente Diretiva 
nas condições nela previstas. 
2. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, sem residência fiscal num 
Estado-Membro, pode optar pela 
aplicação do sistema previsto na presente 
Diretiva nas condições nela previstas em 
relação a um estabelecimento estável que 
possua num Estado-Membro.
3. Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, uma 
sociedade cuja sede social, local de 
constituição ou local de direção efetiva se 
situe no território de um Estado-Membro 
e não seja, nos termos de um acordo 
celebrado por esse Estado-Membro com 
um país terceiro, considerada residente 
fiscal nesse país terceiro deve ser 
considerada residente para efeitos fiscais 
no Estado-Membro em questão.
4. Quando, em conformidade com o 
disposto no n.º 3, uma sociedade tenha 
residência em mais de um 
Estado-Membro, deve ser considerada 
residente no Estado-Membro em que se 
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situa a sua direção efetiva.
5. Se o local de direção efetiva de um 
membro de um grupo de transporte 
marítimo ou de transporte por via fluvial 
se situar a bordo de um navio ou de uma 
embarcação, deve ser considerado como 
situado no Estado-Membro do porto de 
origem do navio ou da embarcação, ou, 
na ausência de tal porto, no 
Estado-Membro do domicílio do armador 
do navio ou da embarcação.
6. Uma sociedade residente num 
Estado-Membro que opte pelo sistema 
previsto na presente Diretiva está sujeita 
ao imposto sobre o rendimento das 
sociedades no âmbito deste sistema em 
relação a todos os rendimentos 
independentemente da sua origem, quer 
esta se situe dentro ou fora do seu 
Estado-Membro de residência.
7. Uma sociedade residente num país 
terceiro que opte pelo sistema previsto na 
presente Diretiva fica sujeita ao imposto 
sobre o rendimento das sociedades no 
âmbito deste sistema em relação a todos 
os rendimentos provenientes de uma 
atividade exercida através de um 
estabelecimento estável no território de 
um Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória.

Alteração 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título
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Texto da Comissão Alteração

Opção Contribuintes

Or. de

Alteração 129
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Opção Residência para efeitos fiscais

Or. fr

Alteração 130
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Opção Aplicação

Or. pt

Alteração 131
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Uma sociedade abrangida pela 
presente Diretiva, mas não abrangida pela 
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Recomendação 2003/361/CE, com 
residência fiscal num Estado-Membro 
deverá optar pela aplicação do sistema 
previsto na presente Diretiva nas 
condições nela previstas.

Or. en

Justificação

A MCCCIS deve ser tornada obrigatória para todas as empresas, com exceção das PME, a 
fim de colmatar as lacunas dos sistemas da União de tributação das sociedades, que 
permitem às grandes empresas “aproveitar” as diferenças nacionais, transferindo 
artificialmente os lucros para reduzir as suas taxas efetivas de imposto, por vezes para zero.

Alteração 132
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num
Estado-Membro pode optar pela aplicação 
do sistema previsto na presente Diretiva
nas condições nela previstas.

1. Uma sociedade com residência fiscal 
num Estado-Membro e que cumpra os 
requisitos previstos no n.° 1 do artigo 2.° é 
obrigatoriamente abrangida pela presente 
Diretiva, nas condições nela previstas.

Or. pt

Alteração 133
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro pode optar pela aplicação 
do sistema previsto na presente Diretiva 

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva e pela Recomendação 
2003/361/CE, com residência fiscal num 
Estado-Membro pode optar pela aplicação 
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nas condições nela previstas. do sistema previsto na presente Diretiva 
nas condições nela previstas.

Or. en

Alteração 134
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro pode optar pela aplicação 
do sistema previsto na presente Diretiva 
nas condições nela previstas.

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro será um contribuinte 
abrangido pela aplicação do sistema 
previsto na presente Diretiva nas condições 
nela previstas.

Or. de

Alteração 135
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro pode optar pela aplicação 
do sistema previsto na presente Diretiva 
nas condições nela previstas.

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro será abrangida pela 
aplicação do sistema previsto na presente 
Diretiva nas condições nela previstas.

Or. fr

Alteração 136
Miguel Portas
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, sem residência fiscal num 
Estado-Membro, pode optar pela 
aplicação do sistema previsto na presente 
Diretiva nas condições nela previstas em 
relação a um estabelecimento estável que 
possua num Estado-Membro.

2. Uma sociedade sem residência fiscal 
num Estado-Membro e que cumpra os 
requisitos previstos no n.° 2 do artigo 2.° é 
abrangida pela presente Diretiva, nas 
condições nela previstas, no que diz 
respeito à aplicação do sistema em relação 
a todos os estabelecimentos estáveis que 
possua em Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, sem residência fiscal num 
Estado-Membro, pode optar pela
aplicação do sistema previsto na presente 
Diretiva nas condições nela previstas em 
relação a um estabelecimento estável que 
possua num Estado-Membro.

2. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, sem residência fiscal num 
Estado-Membro, será um contribuinte 
abrangido pelo sistema previsto na 
presente Diretiva nas condições nela 
previstas em relação a um estabelecimento 
estável que possua num Estado-Membro.

Or. de

Alteração 138
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, sem residência fiscal num 

2. Uma sociedade abrangida pela presente 
Diretiva, sem residência fiscal num 
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Estado-Membro, pode optar pela
aplicação do sistema previsto na presente 
Diretiva nas condições nela previstas em 
relação a um estabelecimento estável que 
possua num Estado-Membro.

Estado-Membro, será um contribuinte 
abrangido pelo sistema previsto na 
presente Diretiva nas condições nela 
previstas em relação a um estabelecimento 
estável que possua num Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 139
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Uma sociedade residente num 
Estado-Membro que opte pelo sistema 
previsto na presente Diretiva está sujeita ao 
imposto sobre o rendimento das sociedades 
no âmbito deste sistema em relação a todos 
os rendimentos independentemente da sua 
origem, quer esta se situe dentro ou fora do 
seu Estado-Membro de residência.

6. Uma sociedade residente num 
Estado-Membro abrangida pelo sistema 
previsto na presente Diretiva está sujeita ao 
imposto sobre o rendimento das sociedades 
no âmbito deste sistema em relação a todos 
os rendimentos independentemente da sua 
origem, quer esta se situe dentro ou fora do 
seu Estado-Membro de residência.

Or. fr

Alteração 140
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Uma sociedade residente num 
Estado-Membro que opte pelo sistema 
previsto na presente diretiva está sujeita ao 
imposto sobre o rendimento das sociedades 
no âmbito deste sistema em relação a todos 
os rendimentos independentemente da sua 
origem, quer esta se situe dentro ou fora do 
seu Estado-Membro de residência.

6. Uma sociedade residente num 
Estado-Membro está sujeita ao imposto 
sobre o rendimento das sociedades no 
âmbito deste sistema em relação a todos os 
rendimentos independentemente da sua 
origem, quer esta se situe dentro ou fora do 
seu Estado-Membro de residência.
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Or. pt

Alteração 141
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma sociedade residente num país 
terceiro que opte pelo sistema previsto na 
presente diretiva fica sujeita ao imposto 
sobre o rendimento das sociedades no 
âmbito deste sistema em relação a todos os 
rendimentos provenientes de uma atividade 
exercida através de um estabelecimento 
estável no território de um 
Estado-Membro.

7. Uma sociedade residente num país 
terceiro fica sujeita ao imposto sobre o 
rendimento das sociedades no âmbito deste 
sistema em relação a todos os rendimentos 
provenientes de uma atividade exercida 
através de um estabelecimento estável no 
território de um Estado-Membro.

Or. pt

Alteração 142
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma sociedade residente num país 
terceiro que opte pelo sistema previsto na 
presente diretiva fica sujeita ao imposto 
sobre o rendimento das sociedades no 
âmbito deste sistema em relação a todos os 
rendimentos provenientes de uma atividade 
exercida através de um estabelecimento 
estável no território de um 
Estado-Membro.

7. Uma sociedade residente num país 
terceiro abrangida pelo sistema previsto na 
presente diretiva fica sujeita ao imposto 
sobre o rendimento das sociedades no 
âmbito deste sistema em relação a todos os 
rendimentos provenientes de uma atividade 
exercida através de um estabelecimento 
estável no território de um 
Estado-Membro.

Or. fr
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Alteração 143
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que uma empresa seja 
considerada elegível para o sistema 
previsto na presente diretiva e por ele opte, 
deixa de estar sujeita às disposições 
nacionais em matéria de imposto sobre as 
sociedades relativamente a todas as 
matérias regidas pela presente diretiva, 
salvo disposição em contrário.

Uma empresa abrangida pelo sistema 
previsto na presente diretiva deixa de estar 
sujeita às disposições nacionais em matéria 
de imposto sobre as sociedades 
relativamente a todas as matérias regidas 
pela presente diretiva, salvo disposição em 
contrário.

Or. fr

Alteração 144
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que uma empresa seja considerada 
elegível para o sistema previsto na presente 
diretiva e por ele opte, deixa de estar 
sujeita às disposições nacionais em matéria 
de imposto sobre as sociedades 
relativamente a todas as matérias regidas 
pela presente diretiva, salvo disposição em 
contrário.

Sempre que uma empresa seja considerada 
elegível para o sistema previsto na presente 
diretiva, deixa de estar sujeita às 
disposições nacionais em matéria de 
imposto sobre as sociedades relativamente 
a todas as matérias regidas pela presente 
diretiva, salvo disposição em contrário.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória.
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Alteração 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que uma empresa seja considerada 
elegível para o sistema previsto na presente 
diretiva e por ele opte, deixa de estar 
sujeita às disposições nacionais em matéria 
de imposto sobre as sociedades 
relativamente a todas as matérias regidas 
pela presente diretiva, salvo disposição em 
contrário.

Sempre que uma empresa seja considerada 
elegível para o sistema previsto na presente 
diretiva, e sendo por conseguinte um 
contribuinte, deixa de estar sujeita às 
disposições nacionais em matéria de 
imposto sobre as sociedades relativamente 
a todas as matérias regidas pela presente 
diretiva, salvo disposição em contrário.

Or. de

Alteração 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Taxa mínima de tributação 

É aplicável no território da União 
Europeia uma taxa mínima de tributação 
das sociedades. A taxa nominal não deve, 
contudo, ser inferior a 25%. Para além 
disso, os Estados-Membros fixam 
livremente as suas taxas.

Or. de

Alteração 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) As distribuições de lucros recebidos; Suprimido

Or. de

Alteração 148
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As distribuições de lucros recebidos; Suprimido

Or. pt

Alteração 149
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As distribuições de lucros recebidos; Suprimido

Or. en

Alteração 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os proventos de uma alienação de 
ações;

Suprimido
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Or. de

Alteração 151
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os proventos de uma alienação de 
ações;

Suprimido

Or. pt

Alteração 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 11 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os rendimentos provenientes de um 
estabelecimento estável situado num país 
terceiro.

Suprimido

Or. de

Alteração 153
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os encargos dedutíveis devem incluir todos 
os custos de vendas e as despesas, líquidos 
de imposto sobre o valor acrescentado 
dedutível, incorridos pelo contribuinte para 
obter ou garantir o rendimento, incluindo 

Os encargos dedutíveis devem incluir todos 
os custos de vendas e as despesas, líquidos 
de imposto sobre o valor acrescentado 
dedutível, incorridos pelo contribuinte para
obter ou garantir o rendimento, incluindo 
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os custos de investigação e de 
desenvolvimento e os custos incorridos na 
subscrição de capital próprio ou de dívida 
no âmbito da atividade.

os custos de investigação e de 
desenvolvimento, desde que o dinheiro 
economizado seja utilizado para adquirir 
ou produzir bens económicos, e os custos 
incorridos na subscrição de capital próprio 
ou de dívida no âmbito da atividade.

Or. de

Alteração 154
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Bonificações e compensações do 
desempenho;

Or. en

Alteração 155
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Impostos enumerados no anexo III, com 
exceção dos impostos especiais sobre o 
consumo, dos impostos sobre os produtos 
energéticos, do álcool e das bebidas 
alcoólicas e do tabaco manufaturado.

j) Impostos enumerados no anexo III.

Or. fr

Alteração 156
Liem Hoang Ngoc
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
alínea j), um Estado-Membro pode prever 
a dedução de um ou de vários dos 
impostos enumerados no anexo III. No 
caso de um grupo, tal dedução é aplicada 
à quota-parte dos membros do grupo 
residentes ou situados nesse 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. fr

Alteração 157
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na constituição de provisões, as empresas 
devem basear as suas ações nas normas 
contabilísticas nacionais e internacionais.

Or. lv

Alteração 158
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 30 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As provisões técnicas das empresas de 
seguros estabelecidas em conformidade 
com a Diretiva 91/674/CEE são dedutíveis, 
com exceção das provisões para desvios de 
sinistralidade. Um Estado-Membro pode 
prever a dedução de provisões para 

c) As provisões técnicas das empresas de 
seguros estabelecidas em conformidade 
com a diretiva 91/674/CEE são dedutíveis, 
com exceção das provisões para desvios de 
sinistralidade. Um Estado-Membro que, 
nos termos do artigo 62.º da diretiva 
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desvios de sinistralidade. No caso de um 
grupo, a dedução relativa a provisões para 
desvios de sinistralidade é aplicada à 
quota-parte dos membros do grupo 
residentes ou situados nesse 
Estado-Membro. Os montantes deduzidos 
são revistos e adaptados no final de cada 
exercício fiscal. No cálculo da matéria 
coletável dos exercícios seguintes são tidos 
em conta os montantes já deduzidos.

91/674/CEE, tenha optado por introduzir 
um requisito de direito comercial para 
constituir provisões para desvios de 
sinistralidade deve tornar essas provisões 
dedutíveis nos impostos. No caso de um 
grupo, a dedução relativa a provisões para 
desvios de sinistralidade é aplicada à 
quota-parte dos membros do grupo 
residentes ou situados nesse 
Estado-Membro. Os montantes deduzidos 
são revistos e adaptados no final de cada 
exercício fiscal. No cálculo da matéria 
coletável dos exercícios seguintes são tidos 
em conta os montantes já deduzidos.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros que, nos termos do artigo 62.º da diretiva 91/674/CEE, tenham 
introduzido um requisito de direito comercial para constituir provisões para desvios de 
sinistralidade, previstas no artigo 30.º da mesma Diretiva, devem igualmente, no contexto da 
MCCCIS, tornar essas provisões dedutíveis nos impostos. Se assim não for, o requisito é 
inaceitável. As provisões para desvios de sinistralidade constituem um método comprovado 
para fazer face a perdas em grande escala.

Alteração 159
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os ativos fixos, com exceção dos 
referidos nos artigos 36.º e 40.º são 
depreciados em simultâneo num conjunto 
de ativos a uma taxa anual de 25% da base 
de depreciação.

1. Os ativos fixos, com exceção dos 
referidos nos artigos 36.º e 40.º são 
depreciados em simultâneo num conjunto 
de ativos a uma taxa anual de 20% da base 
de depreciação.

Or. de

Alteração 160
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma perda incorrida por um contribuinte 
ou um estabelecimento estável de um 
contribuinte não residente durante um 
exercício fiscal pode ser deduzida nos 
exercícios fiscais seguintes, salvo 
disposição em contrário da presente 
Diretiva.

1. Uma perda incorrida por um contribuinte 
ou um estabelecimento estável de um 
contribuinte não residente durante um 
exercício fiscal pode ser deduzida nos sete 
exercícios fiscais seguintes, salvo 
disposição em contrário da presente 
Diretiva. Acima de um valor limiar de 1 
milhão de euros, as perdas reportadas 
ficam limitadas a 60% dos rendimentos 
anuais que excedam 1 milhão de euros.

Or. de

Alteração 161
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Capítulo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ENTRADA E À SAÍDA DO SISTEMA 
PREVISTO PELA PRESENTE 
DIRETIVA

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ENTRADA NO SISTEMA PREVISTO 
PELA PRESENTE DIRETIVA

Or. fr

Alteração 162
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Capítulo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ENTRADA E À SAÍDA DO SISTEMA 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ENTRADA EM VIGOR DO SISTEMA 
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PREVISTO PELA PRESENTE 
DIRETIVA

PREVISTO PELA PRESENTE 
DIRETIVA

Or. pt

Alteração 163
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Capítulo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ENTRADA E À SAÍDA DO SISTEMA 
PREVISTO PELA PRESENTE 
DIRETIVA

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À 
ENTRADA NO SISTEMA PREVISTO 
PELA PRESENTE DIRETIVA

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória, pelo que não existe opção de autoexclusão.

Alteração 164
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte optar pela 
aplicação do sistema previsto pela 
presente diretiva todos os elementos do 
ativo e do passivo devem ser reconhecidos 
pelo seu valor calculado nos termos das 
regras fiscais nacionais a contar da data 
que precede imediatamente aquela em que 
se inicia a aplicação do sistema, salvo 
disposição em contrário da presente 
diretiva.

Todos os elementos do ativo e do passivo 
devem ser reconhecidos pelo seu valor 
calculado nos termos das regras fiscais 
nacionais a contar da data que precede 
imediatamente aquela em que se inicia a 
aplicação do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.
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Or. pt

Alteração 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte optar pela 
aplicação do sistema previsto pela presente 
diretiva todos os elementos do ativo e do 
passivo devem ser reconhecidos pelo seu 
valor calculado nos termos das regras 
fiscais nacionais a contar da data que 
precede imediatamente aquela em que se
inicia a aplicação do sistema, salvo 
disposição em contrário da presente 
diretiva.

Quando um contribuinte é abrangido pelo 
sistema previsto pela presente diretiva 
todos os elementos do ativo e do passivo 
devem ser reconhecidos pelo seu valor 
calculado nos termos das regras fiscais 
nacionais a contar da data que precede 
imediatamente aquela em que se inicia a 
aplicação do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Or. de

Alteração 166
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte optar pela 
aplicação do sistema previsto pela presente 
diretiva todos os elementos do ativo e do 
passivo devem ser reconhecidos pelo seu 
valor calculado nos termos das regras 
fiscais nacionais a contar da data que 
precede imediatamente aquela em que se 
inicia a aplicação do sistema, salvo 
disposição em contrário da presente 
diretiva.

Quando um contribuinte está sujeito ao
sistema previsto pela presente diretiva 
todos os elementos do ativo e do passivo 
devem ser reconhecidos pelo seu valor 
calculado nos termos das regras fiscais 
nacionais a contar da data que precede 
imediatamente aquela em que se inicia a 
aplicação do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Or. fr
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Alteração 167
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte optar pela 
aplicação do sistema previsto pela presente 
diretiva todos os elementos do ativo e do 
passivo devem ser reconhecidos pelo seu 
valor calculado nos termos das regras 
fiscais nacionais a contar da data que 
precede imediatamente aquela em que se 
inicia a aplicação do sistema, salvo 
disposição em contrário da presente 
diretiva.

Quando um contribuinte aplica o sistema 
previsto pela presente diretiva todos os 
elementos do ativo e do passivo devem ser 
reconhecidos pelo seu valor calculado nos 
termos das regras fiscais nacionais a contar 
da data que precede imediatamente aquela 
em que se inicia a aplicação do sistema, 
salvo disposição em contrário da presente 
diretiva.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória.

Alteração 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os réditos e as despesas que, nos termos do 
artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, sejam considerados 
auferidos ou incorridas antes de o 
contribuinte ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva, mas que 
ainda não tenham sido incluídos na matéria 
coletável nos termos da legislação relativa 
à tributação das sociedades anteriormente 
aplicável ao contribuinte devem ser 
adicionados ou deduzidos da matéria 

Os réditos e as despesas que, nos termos do 
artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, sejam considerados 
auferidos ou incorridas antes de o 
contribuinte ser abrangido pelo sistema 
previsto na presente diretiva, mas que 
ainda não tenham sido incluídos na matéria 
coletável nos termos da legislação relativa 
à tributação das sociedades anteriormente 
aplicável ao contribuinte devem ser 
adicionados ou deduzidos da matéria 
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coletável, consoante o caso, em 
conformidade com os prazos previstos pelo 
direito nacional.

coletável, consoante o caso, em 
conformidade com os prazos previstos pelo 
direito nacional.

Or. de

Alteração 169
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os réditos e as despesas que, nos termos do 
artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, sejam considerados 
auferidos ou incorridas antes de o 
contribuinte ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva, mas que 
ainda não tenham sido incluídos na matéria 
coletável nos termos da legislação relativa 
à tributação das sociedades anteriormente 
aplicável ao contribuinte devem ser 
adicionados ou deduzidos da matéria 
coletável, consoante o caso, em 
conformidade com os prazos previstos pelo 
direito nacional.

Os réditos e as despesas que, nos termos do 
artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, sejam considerados 
auferidos ou incorridas antes da entrada 
em vigor do sistema previsto na presente 
diretiva, mas que ainda não tenham sido 
incluídos na matéria coletável nos termos 
da legislação relativa à tributação das 
sociedades anteriormente aplicável ao 
contribuinte, devem ser adicionados ou 
deduzidos da matéria coletável, consoante 
o caso, em conformidade com os prazos 
previstos pelo direito nacional.

Or. pt

Alteração 170
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os réditos e as despesas que, nos termos do 
artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, sejam considerados 
auferidos ou incorridas antes de o 
contribuinte ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva, mas que 
ainda não tenham sido incluídos na matéria 

Os réditos e as despesas que, nos termos do 
artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, sejam considerados 
auferidos ou incorridas antes de o 
contribuinte ter aplicado o sistema previsto 
na presente diretiva, mas que ainda não 
tenham sido incluídos na matéria coletável 
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coletável nos termos da legislação relativa 
à tributação das sociedades anteriormente 
aplicável ao contribuinte devem ser 
adicionados ou deduzidos da matéria 
coletável, consoante o caso, em 
conformidade com os prazos previstos pelo 
direito nacional.

nos termos da legislação relativa à 
tributação das sociedades anteriormente 
aplicável ao contribuinte devem ser 
adicionados ou deduzidos da matéria 
coletável, consoante o caso, em 
conformidade com os prazos previstos pelo 
direito nacional.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória.

Alteração 171
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os réditos tributados ao abrigo da 
legislação nacional relativa à tributação das 
sociedades antes de o contribuinte ter 
optado pelo sistema, por um montante 
superior ao que teria sido incluído na 
matéria coletável nos termos do artigo 24.º, 
n.º 2, são deduzidos da matéria coletável.

Os réditos tributados ao abrigo da 
legislação nacional relativa à tributação das 
sociedades antes da entrada em vigor do
sistema, por um montante superior ao que 
teria sido incluído na matéria coletável nos 
termos do artigo 24.º, n.º 2, são deduzidos 
da matéria coletável.

Or. pt

Alteração 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os réditos tributados ao abrigo da 
legislação nacional relativa à tributação das 
sociedades antes de o contribuinte ter 

Os réditos tributados ao abrigo da 
legislação nacional relativa à tributação das 
sociedades antes de o contribuinte ser 
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optado pelo sistema, por um montante 
superior ao que teria sido incluído na 
matéria coletável nos termos do artigo 24.º, 
n.º 2, são deduzidos da matéria coletável.

abrangido pelo sistema, por um montante 
superior ao que teria sido incluído na 
matéria coletável nos termos do artigo 24.º, 
n.º 2, são deduzidos da matéria coletável.

Or. de

Alteração 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As provisões, provisões para pensões e 
deduções relativas a dívidas incobráveis 
previstas nos artigos 25.º, 26.º e 27.º só são 
dedutíveis se decorrerem de atividades ou 
de transações realizadas após o 
contribuinte ter optado pelo sistema 
consagrado pela presente diretiva.

1. As provisões, provisões para pensões e 
deduções relativas a dívidas incobráveis 
previstas nos artigos 25.º, 26.º e 27.º só são 
dedutíveis se decorrerem de atividades ou 
de transações realizadas após o 
contribuinte ser abrangido pelo sistema 
consagrado pela presente diretiva.

Or. de

Alteração 174
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As provisões, provisões para pensões e 
deduções relativas a dívidas incobráveis 
previstas nos artigos 25.º, 26.º e 27.º só são 
dedutíveis se decorrerem de atividades ou 
de transações realizadas após o 
contribuinte ter optado pelo sistema 
consagrado pela presente diretiva.

1. As provisões, provisões para pensões e 
deduções relativas a dívidas incobráveis 
previstas nos artigos 25.º, 26.º e 27.º só são 
dedutíveis se decorrerem de atividades ou 
de transações realizadas após a entrada em 
vigor do sistema consagrado pela presente 
diretiva.

Or. pt
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Alteração 175
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As provisões, provisões para pensões e 
deduções relativas a dívidas incobráveis 
previstas nos artigos 25.º, 26.º e 27.º só são 
dedutíveis se decorrerem de atividades ou 
de transações realizadas após o 
contribuinte ter optado pelo sistema 
consagrado pela presente diretiva.

1. As provisões, provisões para pensões e 
deduções relativas a dívidas incobráveis 
previstas nos artigos 25.º, 26.º e 27.º só são 
dedutíveis se decorrerem de atividades ou 
de transações realizadas após o 
contribuinte ter entrado no sistema 
consagrado pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São dedutíveis as despesas incorridas no 
âmbito de atividades ou transações 
efetuadas antes de o contribuinte ter 
optado pelo sistema, mas que não tenham 
sido objeto de qualquer dedução.

2. São dedutíveis as despesas incorridas no 
âmbito de atividades ou transações 
efetuadas antes de o contribuinte ser 
abrangido pelo sistema, mas que não 
tenham sido objeto de qualquer dedução.

Or. de

Alteração 177
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São dedutíveis as despesas incorridas no 
âmbito de atividades ou transações 

2. São dedutíveis as despesas incorridas no 
âmbito de atividades ou transações 
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efetuadas antes de o contribuinte ter 
optado pelo sistema, mas que não tenham 
sido objeto de qualquer dedução.

efetuadas antes da entrada em vigor do
sistema, mas que não tenham sido objeto 
de qualquer dedução.

Or. pt

Alteração 178
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os montantes já deduzidos antes de ser 
exercida a opção pelo sistema não podem 
voltar a ser deduzidos.

3. Os montantes já deduzidos antes da 
entrada em vigor do sistema não podem 
voltar a ser deduzidos.

Or. pt

Alteração 179
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Perdas anteriores à entrada no sistema Suprimido
As perdas sofridas por um contribuinte 
antes de este ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva 
eventualmente reportáveis para exercícios 
posteriores nos termos do direito nacional 
aplicável, mas que ainda não tenham sido 
deduzidas dos lucros tributáveis, podem 
ser deduzidas da matéria coletável, desde 
que tal seja previsto pelo direito nacional.

Or. en
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Alteração 180
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 48 – título

Texto da Comissão Alteração

Perdas anteriores à entrada no sistema Perdas anteriores à entrada em vigor do 
sistema

Or. pt

Alteração 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes de este ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva eventualmente 
reportáveis para exercícios posteriores nos 
termos do direito nacional aplicável, mas 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis, podem ser deduzidas da 
matéria coletável, desde que tal seja 
previsto pelo direito nacional.

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes de o sistema previsto na presente 
diretiva lhe ser aplicado e eventualmente 
reportáveis para exercícios posteriores nos 
termos do direito nacional aplicável, mas 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis, podem ser deduzidas da 
matéria coletável, desde que tal seja 
previsto pelo direito nacional.

Or. de

Alteração 182
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes de este ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva eventualmente 

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes da entrada em vigor do sistema 
previsto na presente diretiva eventualmente 
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reportáveis para exercícios posteriores nos 
termos do direito nacional aplicável, mas 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis, podem ser deduzidas da 
matéria coletável, desde que tal seja 
previsto pelo direito nacional.

reportáveis para exercícios posteriores nos 
termos do direito nacional aplicável, mas 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis, podem ser deduzidas da 
matéria coletável, desde que tal seja 
previsto pelo direito nacional.

Or. pt

Alteração 183
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 48 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes de este ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva eventualmente 
reportáveis para exercícios posteriores nos 
termos do direito nacional aplicável, mas 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis, podem ser deduzidas da 
matéria coletável, desde que tal seja 
previsto pelo direito nacional.

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes da entrada no sistema previsto na 
presente diretiva eventualmente reportáveis 
para exercícios posteriores nos termos do 
direito nacional aplicável, mas que ainda 
não tenham sido deduzidas dos lucros 
tributáveis, podem ser deduzidas da 
matéria coletável, desde que tal seja 
previsto pelo direito nacional.

Or. en

Alteração 184
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Regra geral para sair do sistema Suprimido
Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, os seus 
ativos e passivos devem ser reconhecidos 
pelo seu valor, calculado de acordo com 
as regras do sistema, salvo disposição em 
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contrário da presente diretiva.

Or. fr

Alteração 185
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Regra geral para sair do sistema Suprimido
Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, os seus 
ativos e passivos devem ser reconhecidos 
pelo seu valor, calculado de acordo com 
as regras do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Or. pt

Alteração 186
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Regra geral para sair do sistema Suprimido
Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, os seus 
ativos e passivos devem ser reconhecidos 
pelo seu valor, calculado de acordo com 
as regras do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
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os critérios de consolidação) é obrigatória, pelo que não existe opção de autoexclusão.

Alteração 187
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, os seus 
ativos e passivos devem ser reconhecidos 
pelo seu valor, calculado de acordo com 
as regras do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Suprimido

Or. pt

Alteração 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 49 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, os seus 
ativos e passivos devem ser reconhecidos 
pelo seu valor, calculado de acordo com as 
regras do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Quando a forma jurídica de uma empresa 
é alterada de tal modo que esta deixa de 
ser abrangida pelas disposições do sistema 
previsto pela presente diretiva, os seus 
ativos e passivos devem ser reconhecidos 
pelo seu valor, calculado de acordo com as 
regras do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Or. de

Alteração 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de diretiva
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Quando um contribuinte abandona o 
sistema previsto pela presente diretiva, só 
pode voltar a entrar no respetivo sistema 
após um período mínimo de três anos.

Or. en

Justificação

Este período é necessário para reduzir o risco de um planeamento fiscal agressivo devido à 
combinação do MCCCIS com o regime nacional de tributação das sociedades e à mudança 
frequente de um para outro.

Alteração 190
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Activos fixos depreciados num conjunto Suprimido
Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, o seu 
conjunto de ativos previsto no âmbito do 
sistema desta diretiva deve ser 
reconhecido, para efeitos da aplicação das 
regras fiscais nacionais posteriormente 
aplicáveis, como um único conjunto de 
ativos sujeito a depreciação segundo um 
método decrescente, a um ritmo anual de 
25%.

Or. fr

Alteração 191
Miguel Portas



PE478.376v01-00 94/236 AM\885627PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Ativos fixos depreciados num conjunto Suprimido
Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, o seu 
conjunto de ativos previsto no âmbito do 
sistema desta diretiva deve ser 
reconhecido, para efeitos da aplicação das 
regras fiscais nacionais posteriormente 
aplicáveis, como um único conjunto de 
ativos sujeito a depreciação segundo um 
método decrescente, a um ritmo anual de 
25%.

Or. pt

Alteração 192
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Ativos fixos depreciados num conjunto Suprimido
Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, o seu 
conjunto de ativos previsto no âmbito do 
sistema desta diretiva deve ser 
reconhecido, para efeitos da aplicação das 
regras fiscais nacionais posteriormente 
aplicáveis, como um único conjunto de 
ativos sujeito a depreciação segundo um 
método decrescente, a um ritmo anual de 
25%.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
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os critérios de consolidação) é obrigatória, pelo que não existe opção de autoexclusão.

Alteração 193
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 50 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, o seu 
conjunto de ativos previsto no âmbito do 
sistema desta diretiva deve ser 
reconhecido, para efeitos da aplicação das 
regras fiscais nacionais posteriormente 
aplicáveis, como um único conjunto de 
ativos sujeito a depreciação segundo um 
método decrescente, a um ritmo anual de 
25%.

Suprimido

Or. pt

Alteração 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 50 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte deixa o sistema 
previsto pela presente diretiva, o seu 
conjunto de ativos previsto no âmbito do 
sistema desta diretiva deve ser 
reconhecido, para efeitos da aplicação das 
regras fiscais nacionais posteriormente 
aplicáveis, como um único conjunto de 
ativos sujeito a depreciação segundo um 
método decrescente, a um ritmo anual de 
25%.

Quando a forma jurídica de uma empresa 
é alterada de tal modo que esta deixa de 
ser abrangida pelas disposições do sistema 
previsto pela presente diretiva, o seu 
conjunto de ativos previsto no âmbito do 
sistema desta diretiva deve ser 
reconhecido, para efeitos da aplicação das 
regras fiscais nacionais posteriormente 
aplicáveis, como um único conjunto de 
ativos sujeito a depreciação segundo um 
método decrescente, a um ritmo anual de 
25%.

Or. de
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Alteração 195
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Contratos a longo prazo aquando da saída 
do sistema

Suprimido

Depois de o contribuinte deixar o sistema, 
os proventos e as despesas resultantes dos 
contratos a longo prazo são tratados em 
conformidade com a legislação nacional 
relativa à tributação das sociedades 
posteriormente aplicável. Contudo, os 
proventos e as despesas já considerados 
para efeitos fiscais no âmbito do sistema 
previsto na presente diretiva não voltam a 
ser contabilizados.

Or. fr

Alteração 196
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Contratos a longo prazo aquando da saída 
do sistema

Suprimido

Depois de o contribuinte deixar o sistema, 
os proventos e as despesas resultantes dos 
contratos a longo prazo são tratados em 
conformidade com a legislação nacional 
relativa à tributação das sociedades 
posteriormente aplicável. Contudo, os 
proventos e as despesas já considerados 
para efeitos fiscais no âmbito do sistema 
previsto na presente diretiva não voltam a 
ser contabilizados.
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Or. pt

Alteração 197
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Contratos a longo prazo aquando da saída 
do sistema

Suprimido

Depois de o contribuinte deixar o sistema, 
os proventos e as despesas resultantes dos 
contratos a longo prazo são tratados em 
conformidade com a legislação nacional 
relativa à tributação das sociedades 
posteriormente aplicável. Contudo, os 
proventos e as despesas já considerados 
para efeitos fiscais no âmbito do sistema 
previsto na presente diretiva não voltam a 
ser contabilizados.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória, pelo que não existe opção de autoexclusão.

Alteração 198
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 51 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Depois de o contribuinte deixar o sistema, 
os proventos e as despesas resultantes dos 
contratos a longo prazo são tratados em 
conformidade com a legislação nacional 
relativa à tributação das sociedades 
posteriormente aplicável. Contudo, os 
proventos e as despesas já considerados 
para efeitos fiscais no âmbito do sistema 

Suprimido
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previsto na presente diretiva não voltam a 
ser contabilizados.

Or. pt

Alteração 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 51 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Depois de o contribuinte deixar o sistema, 
os proventos e as despesas resultantes dos 
contratos a longo prazo são tratados em 
conformidade com a legislação nacional 
relativa à tributação das sociedades 
posteriormente aplicável. Contudo, os 
proventos e as despesas já considerados 
para efeitos fiscais no âmbito do sistema 
previsto na presente diretiva não voltam a 
ser contabilizados.

Quando a forma jurídica de uma empresa 
é alterada de tal modo que esta deixa de 
ser abrangida pelas disposições do
sistema, os proventos e as despesas 
resultantes dos contratos a longo prazo são 
tratados em conformidade com a legislação 
nacional relativa à tributação das 
sociedades posteriormente aplicável.
Contudo, os proventos e as despesas já 
considerados para efeitos fiscais no âmbito 
do sistema previsto na presente diretiva 
não voltam a ser contabilizados.

Or. de

Alteração 200
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Provisões e deduções aquando da saída do 
sistema

Suprimido

Depois de o contribuinte deixar o sistema 
previsto pela presente diretiva, as 
despesas, que já tenham sido objeto de 
dedução em conformidade com o disposto 
nos artigos 25.º a 27.º não podem voltar a 
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ser deduzidas.

Or. fr

Alteração 201
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Provisões e deduções aquando da saída do 
sistema

Suprimido

Depois de o contribuinte deixar o sistema 
previsto pela presente diretiva, as 
despesas, que já tenham sido objeto de 
dedução em conformidade com o disposto 
nos artigos 25.º a 27.º não podem voltar a 
ser deduzidas.

Or. pt

Alteração 202
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Provisões e deduções aquando da saída do 
sistema

Suprimido

Depois de o contribuinte deixar o sistema 
previsto pela presente diretiva, as 
despesas, que já tenham sido objeto de 
dedução em conformidade com o disposto 
nos artigos 25.º a 27.º não podem voltar a 
ser deduzidas.

Or. fr
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Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória, pelo que não existe opção de autoexclusão.

Alteração 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 52 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Depois de o contribuinte deixar o sistema 
previsto pela presente diretiva, as despesas, 
que já tenham sido objeto de dedução em 
conformidade com o disposto nos artigos 
25.º a 27.º não podem voltar a ser 
deduzidas.

Quando a forma jurídica de uma empresa 
é alterada de tal modo que esta deixa de 
ser abrangida pelas disposições do sistema 
previsto pela presente diretiva, as despesas, 
que já tenham sido objeto de dedução em 
conformidade com o disposto nos artigos 
25.º a 27.º não podem voltar a ser 
deduzidas.

Or. de

Alteração 204
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Perdas aquando da saída do sistema Suprimido
As perdas incorridas pelo contribuinte 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis no âmbito das regras do 
sistema previsto pela presente diretiva 
devem ser reportadas para o exercício 
seguinte em conformidade com a 
legislação nacional relativa à tributação 
das sociedades.

Or. fr
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Alteração 205
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Perdas aquando da saída do sistema Suprimido
As perdas incorridas pelo contribuinte 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis no âmbito das regras do 
sistema previsto pela presente diretiva 
devem ser reportadas para o exercício 
seguinte em conformidade com a 
legislação nacional relativa à tributação 
das sociedades.

Or. pt

Alteração 206
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Perdas aquando da saída do sistema Suprimido
As perdas incorridas pelo contribuinte 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis no âmbito das regras do 
sistema previsto pela presente diretiva 
devem ser reportadas para o exercício 
seguinte em conformidade com a 
legislação nacional relativa à tributação 
das sociedades.

Or. fr

Justificação

De acordo com a alteração, a aplicação do sistema a entidades elegíveis (as que satisfazem 
os critérios de consolidação) é obrigatória, pelo que não existe opção de autoexclusão.
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Alteração 207
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 53 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As perdas incorridas pelo contribuinte 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
lucros tributáveis no âmbito das regras do 
sistema previsto pela presente diretiva 
devem ser reportadas para o exercício 
seguinte em conformidade com a 
legislação nacional relativa à tributação 
das sociedades.

Suprimido

Or. pt

Alteração 208
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Sociedades filiais elegíveis Suprimido
1. As sociedades filiais elegíveis devem ser 
todas filiais imediatas e sub-filiais em que 
a sociedade-mãe é titular dos seguintes 
direitos:
a) Um direito de exercer mais de 50% dos 
direitos de voto;
b) Um direito de propriedade que se eleve 
a mais de 75 % do capital da sociedade ou 
mais de 75 % dos direitos que permitem 
obter lucros.
2. Para efeitos do cálculo dos limiares 
referidos no n.º 1, em relação a outras 
sociedades que não sejam filiais 
imediatas, são aplicadas as regras 
seguintes:
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a) Uma vez atingido o limite máximo 
relativo aos direitos de voto no que diz
respeito às filiais imediatas e sub-filiais, 
presume-se que a sociedade-mãe detém 
100% desses direitos.
b) O direito a lucros e a propriedade do 
capital são calculados multiplicando-se as 
participações detidas pelas filiais 
intermédias em cada nível. Os direitos de 
propriedade que correspondam a 75 % ou 
menos, direta ou indiretamente detidos 
pela sociedade-mãe, incluindo os direitos 
das sociedades residentes num país 
terceiro, devem igualmente ser tidos em 
conta no cálculo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 209
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades filiais elegíveis devem ser 
todas filiais imediatas e sub-filiais em que 
a sociedade-mãe é titular dos seguintes 
direitos:

Suprimido

a) Um direito de exercer mais de 50% dos 
direitos de voto;
b) Um direito de propriedade que se eleve 
a mais de 75 % do capital da sociedade ou 
mais de 75 % dos direitos que permitem 
obter lucros.

Or. en
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Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 210
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades filiais elegíveis devem ser 
todas filiais imediatas e sub-filiais em que 
a sociedade-mãe é titular dos seguintes 
direitos:

1. As sociedades filiais elegíveis devem ser 
todas filiais imediatas e sub-filiais em que 
a sociedade-mãe é titular de mais de 50% 
dos direitos de voto e dos direitos que 
permitem obter lucros:

Or. pt

Alteração 211
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um direito de exercer mais de 50% dos 
direitos de voto;

Suprimido

Or. pt

Alteração 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um direito de exercer mais de 50% dos a) Um direito de exercer mais de 20% dos 
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direitos de voto; direitos de voto;

Or. de

Alteração 213
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um direito de propriedade que se eleve 
a mais de 75% do capital da sociedade ou 
mais de 75% dos direitos que permitem 
obter lucros.

Suprimido

Or. pt

Alteração 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um direito de propriedade que se eleve 
a mais de 75% do capital da sociedade ou 
mais de 75% dos direitos que permitem 
obter lucros.

b) Um direito de propriedade que se eleve 
a mais de 25% do capital da sociedade ou 
mais de 25% dos direitos que permitem 
obter lucros.

Or. de

Alteração 215
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do cálculo dos limiares 
referidos no n.º 1, em relação a outras 
sociedades que não sejam filiais 
imediatas, são aplicadas as regras 
seguintes:

Suprimido

a) Uma vez atingido o limite máximo 
relativo aos direitos de voto no que diz 
respeito às filiais imediatas e sub-filiais, 
presume-se que a sociedade-mãe detém 
100% desses direitos.
b) O direito a lucros e a propriedade do 
capital são calculados multiplicando-se as 
participações detidas pelas filiais 
intermédias em cada nível. Os direitos de 
propriedade que correspondam a 75 % ou 
menos, direta ou indiretamente detidos 
pela sociedade-mãe, incluindo os direitos 
das sociedades residentes num país 
terceiro, devem igualmente ser tidos em 
conta no cálculo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 216
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O direito a lucros e a propriedade do 
capital são calculados multiplicando-se as 
participações detidas pelas filiais 
intermédias em cada nível. Os direitos de 
propriedade que correspondam a 75 % ou 
menos, direta ou indiretamente detidos 
pela sociedade-mãe, incluindo os direitos 

b) O direito a lucros é calculado 
multiplicando-se as participações detidas 
pelas filiais intermédias em cada nível. 
Todos os direitos de propriedade, direta ou 
indiretamente detidos pela sociedade-mãe, 
incluindo os direitos das sociedades 
residentes num país terceiro, devem 
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das sociedades residentes num país 
terceiro, devem igualmente ser tidos em 
conta no cálculo.

igualmente ser tidos em conta no cálculo.

Or. pt

Alteração 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O direito a lucros e a propriedade do 
capital são calculados multiplicando-se as 
participações detidas pelas filiais 
intermédias em cada nível. Os direitos de 
propriedade que correspondam a 75% ou 
menos, direta ou indiretamente detidos pela 
sociedade-mãe, incluindo os direitos das 
sociedades residentes num país terceiro, 
devem igualmente ser tidos em conta no 
cálculo.

b) O direito a lucros e a propriedade do 
capital são calculados multiplicando-se as 
participações detidas pelas filiais 
intermédias em cada nível. Os direitos de 
propriedade que correspondam a 25% ou 
menos, direta ou indiretamente detidos pela 
sociedade-mãe, incluindo os direitos das 
sociedades residentes num país terceiro, 
devem igualmente ser tidos em conta no 
cálculo.

Or. de

Alteração 218
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

Formação de grupos Suprimido
1. Um contribuinte residente forma um 
grupo com:
a) Todos os seus estabelecimentos estáveis 
situados noutros Estados-Membros;
b) Todos os estabelecimentos estáveis 
situados num Estado-Membro das suas 
filiais elegíveis residentes num Estado 
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terceiro;
c) Todas as suas filiais elegíveis residentes 
num ou mais Estados-Membros;
d) Outros contribuintes residentes que 
sejam filiais da mesma sociedade, 
residente num país terceiro e que 
preencha as condições estabelecidas no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea a).
2. Um contribuinte não residente forma 
um grupo com todos os seus 
estabelecimentos estáveis situados nos 
Estados-Membros e todas as suas filiais 
elegíveis residentes em um ou mais 
Estados-Membros, incluindo os respetivos 
estabelecimentos estáveis destas situados 
nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 219
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 56

Texto da Comissão Alteração

Insolvência Suprimido
Uma sociedade em situação de 
insolvência ou de liquidação não pode 
tornar-se membro de um grupo. Um 
contribuinte declarado insolvente ou que 
seja objeto de um processo de liquidação 
deve deixar de imediato o grupo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 220
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração

Âmbito da consolidação Suprimido
1. As matérias coletáveis dos membros de 
um grupo devem ser consolidadas.
2. Quando a matéria coletável 
consolidada for negativa, as perdas devem 
ser reportadas para os exercícios 
seguintes e imputadas à matéria coletável 
consolidada positiva seguinte. Quando a 
matéria coletável consolidada for positiva, 
deve ser distribuída em conformidade com 
o disposto nos artigos 86.º a 102.º

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 221
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a matéria coletável consolidada 
for negativa, as perdas devem ser 
reportadas para os exercícios seguintes e 
imputadas à matéria coletável consolidada 
positiva seguinte. Quando a matéria 
coletável consolidada for positiva, deve ser 
distribuída em conformidade com o 
disposto nos artigos 86.º a 102.º

2. Quando a matéria coletável consolidada 
for negativa, as perdas devem ser 
reportadas para o exercício seguinte e 
deduzidas à matéria coletável consolidada 
positiva seguinte. Quando a matéria 
coletável consolidada for positiva, deve ser 
distribuída em conformidade com o 
disposto nos artigos 86.º a 102.º
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Or. pt

Alteração 222
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando a matéria coletável 
consolidada negativa corresponder ao 
primeiro exercício fiscal do contribuinte, 
pode ser reportada para os três exercícios 
seguintes, sendo deduzida das respetivas 
matérias coletáveis positivas, sempre que 
existam. Quando a matéria coletável 
consolidada negativa corresponder ao 
segundo exercício fiscal do contribuinte, 
pode ser reportada para os dois exercícios 
seguintes, sendo deduzida das respetivas 
matérias coletáveis positivas, sempre que 
existam.

Or. pt

Alteração 223
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A consolidação não terá em conta os 
exercícios anteriores à entrada em vigor 
da presente diretiva. As perdas incorridas 
antes da entrada em vigor da presente 
diretiva não podem ser consolidadas.

Or. en
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Alteração 224
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
Não retroatividade

A consolidação é aplicável unicamente 
aos lucros tributáveis obtidos a partir da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. fr

Alteração 225
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
As perdas não podem ser reportadas mais 
do que cinco exercícios.

Or. en

Alteração 226
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

Prazos Suprimido
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1. O limiar previsto no artigo 54.º deve ser 
respeitado ao longo de todo o exercício 
fiscal.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
contribuinte converte-se em membro de 
um grupo na data em que se alcancem os 
limiares do artigo 54.º. Os limiares têm de 
ser respeitados durante, pelo menos, nove 
meses consecutivos, caso contrário o 
contribuinte é tratado como nunca tendo 
sido membro do grupo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 227
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
contribuinte converte-se em membro de um 
grupo na data em que se alcancem os 
limiares do artigo 54.º. Os limiares têm de 
ser respeitados durante, pelo menos, nove 
meses consecutivos, caso contrário o 
contribuinte é tratado como nunca tendo 
sido membro do grupo.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
contribuinte converte-se em membro de um 
grupo na data em que se alcance o limiar 
do artigo 54º. O limiar tem de ser 
respeitado durante, pelo menos, nove 
meses consecutivos, caso contrário o 
contribuinte é tratado como nunca tendo 
sido membro do grupo.

Or. pt

Alteração 228
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
contribuinte converte-se em membro de um 
grupo na data em que se alcancem os 
limiares do artigo 54º. O limiar tem de ser 
respeitado durante, pelo menos, nove 
meses consecutivos, caso contrário o 
contribuinte é tratado como nunca tendo 
sido membro do grupo.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
contribuinte converte-se em membro de um 
grupo na data em que se alcancem os 
limiares do artigo 54º. O limiar tem de ser 
respeitado durante, pelo menos, doze meses 
consecutivos, caso contrário o contribuinte 
é tratado como nunca tendo sido membro 
do grupo.

Or. fr

Alteração 229
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Eliminação das transações intragrupo Suprimido
1. No cálculo da matéria coletável 
consolidada, os ganhos e as perdas 
decorrentes de transações diretamente 
efetuadas entre membros de um grupo 
não são considerados.
2. Para determinar se existe uma 
operação intragrupo, ambas as partes da 
transação devem ser membros do grupo 
na altura em que a transação é efetuada, 
sendo reconhecidos os correspondentes 
réditos e despesas.
3. Os grupos devem aplicar um método 
coerente e devidamente documentado 
para registar as transações intragrupo. Os 
grupos só podem alterar o método por 
razões comerciais válidas, no início de um 
exercício fiscal.
4. O método de registo das transações 
intragrupo deve permitir identificar todas 
as transferências e vendas intragrupo pelo 
valor mais baixo de custo ou pelo valor 
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fiscal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 230
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os grupos devem aplicar um método 
coerente e devidamente documentado 
para registar as transações intragrupo. Os 
grupos só podem alterar o método por 
razões comerciais válidas, no início de um 
exercício fiscal.

Suprimido

Or. lt

Alteração 231
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O método de registo das transações 
intragrupo deve permitir identificar todas 
as transferências e vendas intragrupo pelo 
valor mais baixo de custo ou pelo valor 
fiscal.

Suprimido

Or. lt

Alteração 232
Danuta Jazłowiecka



AM\885627PT.doc 115/236 PE478.376v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Retenção e tributação na fonte Suprimido
As transações entre membros de um 
grupo não são sujeitas a retenção na fonte 
nem a qualquer outro tipo de imposição 
na fonte.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 233
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 61

Texto da Comissão Alteração

Activos fixos aquando da entrada no 
grupo

Suprimido

Quando o contribuinte é o proprietário 
económico de ativos fixos não 
depreciáveis ou individualmente 
depreciáveis à data da sua entrada no 
grupo e alguns destes ativos sejam 
alienados por um membro do grupo no 
prazo de cinco anos a contar dessa data, 
deve ser efetuado um ajustamento no ano 
da alienação da quota-parte do membro 
do grupo que detenha a propriedade 
económica desses ativos à data de 
entrada. Os proventos dessa alienação são 
adicionados à referida parte e deduzidos 
os custos relacionados com ativos não 
depreciáveis e o valor fiscal dos ativos 
depreciáveis.
Este ajustamento deve igualmente ser 
efetuado no que respeita aos ativos 
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financeiros, com exceção das ações em 
sociedades coligadas, das participações e 
das ações próprias.
Se, devido a uma reorganização 
empresarial, o contribuinte deixar de 
existir ou de possuir um estabelecimento 
estável no Estado-Membro em que era 
residente na data da sua entrada no 
grupo, presume-se que possui nesse 
Estado um estabelecimento estável para 
efeitos de aplicação das disposições do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 234
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 62

Texto da Comissão Alteração

Contratos a longo prazo aquando da 
entrada no grupo

Suprimido

Os réditos e as despesas incorridos em 
conformidade com o artigo 24.º, n.ºs 2 e 3, 
antes de o contribuinte integrar o grupo, 
mas que ainda não tenham sido incluídos 
no cálculo do imposto nos termos da 
legislação relativa à tributação das 
sociedades devem ser adicionados ou 
deduzidos da quota-parte segundo as 
normas da legislação nacional em matéria 
de prazos.
Devem ser deduzidos da quota-parte os 
réditos que tenham sido tributados em 
conformidade com a legislação relativa à 
tributação das sociedades antes de o 
contribuinte integrar o grupo por um 
montante superior ao que teria sido 
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cobrado nos termos do artigo 24.º, n.º 2, .

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 235
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 63

Texto da Comissão Alteração

Provisões e deduções aquando da entrada 
no grupo

Suprimido

As despesas abrangidas pelos artigos 25.º, 
26.º e 27.º, incorridas no âmbito de 
atividades ou transações realizadas antes 
de o contribuinte integrar o grupo, mas 
que não tenham sido objeto de qualquer 
provisão nem dedução nos termos da 
legislação relativa à tributação das 
sociedades aplicável, só são dedutíveis da 
quota-parte do contribuinte, salvo se 
tiverem sido contraídas mais de cinco 
anos depois de o contribuinte integrar o 
grupo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 236
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 64
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Texto da Comissão Alteração

Perdas aquando da entrada no grupo Suprimido
As perdas não compensadas incorridas 
pelo contribuinte ou por um 
estabelecimento estável nos termos das 
normas previstas na presente diretiva e da 
legislação relativa à tributação das 
sociedades antes da entrada num grupo 
não podem ser imputadas à matéria 
coletável consolidada. Essas perdas devem 
ser reportadas para o exercício seguinte e 
podem ser imputadas à quota-parte, em 
conformidade com o artigo 43.º ou com a 
legislação relativa à tributação das
sociedades que seria aplicável ao 
contribuinte na ausência do sistema 
previsto pela presente diretiva.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 237
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 65

Texto da Comissão Alteração

Cessação de um grupo Suprimido
Quando um grupo cessa, o exercício fiscal 
é considerado concluído. A matéria 
coletável consolidada e todas as perdas 
não compensadas do grupo devem ser 
imputadas a cada membro do grupo em 
conformidade com os artigos 86.º a 102.º, 
com base nos fatores de repartição 
aplicáveis ao exercício fiscal da cessação 
do grupo.



AM\885627PT.doc 119/236 PE478.376v01-00

PT

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 238
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 66

Texto da Comissão Alteração

Perdas após a cessação do grupo Suprimido
Na sequência da cessação do grupo, as 
perdas devem ser tratadas da seguinte 
forma:
a) Se o contribuinte permanecer no 
sistema previsto pela presente diretiva, 
mas fora de um grupo, as perdas devem 
ser reportadas para o exercício seguinte e 
compensadas nos termos do artigo 43.º;
b) Se o contribuinte aderir a outro grupo, 
as perdas devem ser reportadas para o 
exercício seguinte e imputada a sua 
quota-parte;
c) Se o contribuinte deixar o sistema, as 
perdas devem ser reportadas para o 
exercício seguinte e compensadas nos 
termos da legislação relativa à tributação 
das sociedades aplicável, como se essas 
perdas tivessem ocorrido quando o 
contribuinte estava abrangido por aquela 
legislação.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 239
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 66 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o contribuinte permanecer no 
sistema previsto pela presente diretiva, 
mas fora de um grupo, as perdas devem ser 
reportadas para o exercício seguinte e 
compensadas nos termos do artigo 43.º;

a) Se o contribuinte deixar de pertencer a
um grupo, as perdas devem ser reportadas 
para o exercício seguinte e compensadas 
nos termos do artigo 43.º; 

Or. fr

Alteração 240
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 66 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o contribuinte permanecer no sistema 
previsto pela presente diretiva, mas fora de 
um grupo, as perdas devem ser reportadas 
para o exercício seguinte e compensadas 
nos termos do artigo 43.º;

a) Se o contribuinte permanecer fora de um 
grupo, as perdas devem ser reportadas para 
o exercício seguinte e compensadas nos 
termos do artigo 43.º;

Or. pt

Alteração 241
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 66 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o contribuinte deixar o sistema, as 
perdas devem ser reportadas para o 

Suprimido
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exercício seguinte e compensadas nos 
termos da legislação relativa à tributação 
das sociedades aplicável, como se essas 
perdas tivessem ocorrido quando o 
contribuinte estava abrangido por aquela 
legislação.

Or. fr

Alteração 242
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 66 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o contribuinte deixar o sistema, as 
perdas devem ser reportadas para o 
exercício seguinte e compensadas nos 
termos da legislação relativa à tributação 
das sociedades aplicável, como se essas 
perdas tivessem ocorrido quando o 
contribuinte estava abrangido por aquela 
legislação.

Suprimido

Or. pt

Alteração 243
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 67

Texto da Comissão Alteração

Ativos fixos aquando da saída do grupo Suprimido
No caso de alienação de ativos fixos não 
depreciáveis ou individualmente 
depreciáveis, salvo aqueles que tenham 
determinado uma isenção reduzida nos 
termos do artigo 75.º, no prazo de três 
anos a contar da saída do grupo do 
contribuinte que tem a propriedade 
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económica desses ativos, são adicionados 
os proventos à matéria coletável 
consolidada do grupo no exercício da 
alienação e deduzidos os custos relativos 
aos ativos não depreciáveis e o valor fiscal 
dos ativos depreciáveis.
A mesma regra é aplicável aos ativos 
financeiros, salvo no que se refere às 
ações em sociedades coligadas, às 
participações e às ações próprias.
Na medida em que os proventos da 
alienação sejam adicionados à matéria 
coletável consolidada do grupo, não 
podem ser tributados de outro modo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 244
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 68

Texto da Comissão Alteração

Ativos intangíveis autogerados Suprimido
Quando um contribuinte, proprietário 
económico de um ou vários Ativos 
intangíveis autogerados, deixar o grupo, 
um montante igual ao dos custos 
incorridos no âmbito desses Ativos para 
investigação, desenvolvimento, 
comercialização e publicidade nos últimos 
cinco anos é adicionado à matéria 
coletável consolidada dos restantes 
membros do grupo. O montante não pode, 
no entanto, exceder o valor dos Ativos no 
momento da saída do contribuinte do 
grupo. Esses custos são atribuídos aos 
contribuintes que saem e devem ser 
tratados em conformidade com as 
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disposições da legislação relativa à 
tributação das sociedades que passe a ser 
aplicável ao contribuinte ou, se este 
permanecer no sistema previsto pela 
presente diretiva, nos termos das 
disposições desta.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 245
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 68 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um contribuinte, proprietário 
económico de um ou vários ativos 
intangíveis autogerados, deixar o grupo, 
um montante igual ao dos custos incorridos 
no âmbito desses ativos para investigação, 
desenvolvimento, comercialização e 
publicidade nos últimos cinco anos é 
adicionado à matéria coletável consolidada 
dos restantes membros do grupo. O 
montante não pode, no entanto, exceder o 
valor dos ativos no momento da saída do 
contribuinte do grupo. Esses custos são 
atribuídos aos contribuintes que saem e 
devem ser tratados em conformidade com
as disposições da legislação relativa à 
tributação das sociedades que passe a ser 
aplicável ao contribuinte ou, se este 
permanecer no sistema previsto pela 
presente diretiva, nos termos das 
disposições desta.

Quando um contribuinte, proprietário 
económico de um ou vários ativos 
intangíveis autogerados, deixar o grupo, 
um montante igual ao dos custos incorridos 
no âmbito desses ativos para investigação, 
desenvolvimento, comercialização e 
publicidade nos últimos cinco anos é 
adicionado à matéria coletável consolidada 
dos restantes membros do grupo. O 
montante não pode, no entanto, exceder o 
valor dos ativos no momento da saída do 
contribuinte do grupo. Esses custos são 
atribuídos aos contribuintes que saem e 
devem ser tratados em conformidade com
os termos da presente diretiva.

Or. pt
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Alteração 246
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 69

Texto da Comissão Alteração

Perdas aquando da saída do grupo Suprimido
No losses shall be attributed to a group 
member leaving a group.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 247
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Reorganização empresarial num grupo Suprimido
1. Uma reorganização empresarial num 
grupo ou a transferência da sede de um 
contribuinte que seja membro de um 
grupo não devem dar origem a lucros ou 
perdas para efeitos da determinação da 
matéria coletável consolidada. É aplicável 
o artigo 59.º, n.º 3.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
sempre que, na sequência de uma 
reorganização empresarial ou de uma 
série de transações entre membros de um 
grupo num período de dois anos, uma 
parte importante de todos os ativos do 
contribuinte seja transferida para outro 
Estado-Membro e se altere 
substancialmente o fator ativos, são 
aplicáveis as regras apresentadas a 
seguir.
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No período de cinco anos após a 
transferência, os ativos transferidos são 
atribuídos ao fator ativos do contribuinte 
que realizou a transferência desde que o 
membro do grupo continue a ser o 
proprietário económico dos ativos. Se o 
contribuinte deixar de existir ou de 
possuir um estabelecimento estável no 
Estado-Membro a partir do qual os ativos 
foram transferidos, presume-se que possui 
um estabelecimento estável nesse Estado 
para efeitos da aplicação das disposições 
do presente artigo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 248
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Tratamento das perdas em caso de uma 
reorganização empresarial entre dois ou 

mais grupos

Suprimido

1. Sempre que, como resultado de uma 
reorganização empresarial, um ou mais 
grupos, ou dois ou mais membros de um 
mesmo grupo, passem a constituir outro 
grupo, as perdas não dedutíveis do grupo 
ou dos grupos anteriores são imputadas a 
cada um dos seus membros, em 
conformidade com os artigos 86.º a 102.º, 
com base em fatores aplicáveis ao 
exercício fiscal em que ocorra a 
reorganização empresarial, e reportadas 
para exercícios futuros.
2. Quando dois ou mais contribuintes 
principais sejam objeto de uma fusão, na 
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aceção do artigo 2.º, alínea a), subalíneas 
i) e ii), da Diretiva 2009/133/CE 19do 
Conselho, as eventuais perdas não 
compensadas de um grupo são imputadas 
aos seus membros, em conformidade com 
os artigos 86.º a 102.º, com base em 
fatores aplicáveis ao exercício fiscal em 
que tenha ocorrido a fusão, e reportadas 
para exercícios futuros.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 249
Thomas Händel

Proposta de diretiva
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Isenção progressiva Suprimido
Sem prejuízo do disposto no artigo 75.º, os 
réditos isentos de tributação nos termos 
do artigo 11.º, alíneas c), d) e e) podem ser 
tidos em conta para a determinação da 
taxa de imposto aplicável aos 
contribuintes.

Or. de

Alteração 250
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 72

Texto da Comissão Alteração

Isenção progressiva Suprimido
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Sem prejuízo do disposto no artigo 75.º, os 
réditos isentos de tributação nos termos 
do artigo 11.º, alíneas c), d) e e) podem ser 
tidos em conta para a determinação da 
taxa de imposto aplicável aos 
contribuintes.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 251
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 72 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 75.º, os 
réditos isentos de tributação nos termos do 
artigo 11.º, alíneas c), d) e e) podem ser 
tidos em conta para a determinação da taxa 
de imposto aplicável aos contribuintes.

Sem prejuízo do disposto no artigo 75.º, os 
réditos isentos de tributação nos termos do 
artigo 11.º, alínea e) podem ser tidos em 
conta para a determinação da taxa de 
imposto aplicável aos contribuintes.

Or. pt

Alteração 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 73

Texto da Comissão Alteração

Cláusula switch over Suprimido
O artigo 11.º, alíneas c), d) ou e) não é 
aplicável sempre que a entidade que tenha 
distribuído os lucros, a entidade a quem 
as ações foram alienadas ou o 
estabelecimento estável estiverem sujeitos, 
no seu país de residência ou no país em 
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que o estabelecimento estável esteja 
situado, a uma das seguintes condições:
a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 40% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;
b) Um regime especial nesse país terceiro, 
que permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral.
A taxa média legal do imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros é publicada 
anualmente pela Comissão. Deve ser 
calculada com base numa média 
aritmética. Para efeitos do presente artigo 
e dos artigos 81.º e 82.º, as alterações a 
essa taxa são aplicáveis em primeiro lugar 
aos contribuintes no seu primeiro 
exercício fiscal cujo início ocorra após a 
alteração.

Or. de

Alteração 253
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 73

Texto da Comissão Alteração

Cláusula switch over Suprimido
O artigo 11.º, alíneas c), d) ou e) não é 
aplicável sempre que a entidade que tenha 
distribuído os lucros, a entidade a quem 
as ações foram alienadas ou o 
estabelecimento estável estiverem sujeitos, 
no seu país de residência ou no país em 
que o estabelecimento estável esteja 
situado, a uma das seguintes condições:
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a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 40% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;
b) Um regime especial nesse país terceiro, 
que permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral.
A taxa média legal do imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros é publicada 
anualmente pela Comissão. Deve ser 
calculada com base numa média 
aritmética. Para efeitos do presente artigo 
e dos artigos 81.º e 82.º, as alterações a 
essa taxa são aplicáveis em primeiro lugar 
aos contribuintes no seu primeiro 
exercício fiscal cujo início ocorra após a 
alteração.

Or. en

Alteração 254
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

O artigo 11.º, alíneas c), d) ou e) não é 
aplicável sempre que a entidade que tenha 
distribuído os lucros, a entidade a quem as 
ações foram alienadas ou o 
estabelecimento estável estiverem sujeitos, 
no seu país de residência ou no país em que 
o estabelecimento estável esteja situado, a 
uma das seguintes condições:

O artigo 11.º, alínea e) não é aplicável 
sempre que a entidade que tenha 
distribuído os lucros, a entidade a quem as 
ações foram alienadas ou o 
estabelecimento estável estiverem sujeitos, 
no seu país de residência ou no país em que 
o estabelecimento estável esteja situado, a 
uma das seguintes condições:

Or. pt
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Alteração 255
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 40% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;

a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, a uma taxa legal do imposto sobre 
as sociedades inferior a 20%;

Or. pt

Alteração 256
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 40% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;

a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 100% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 257
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito a) Um imposto sobre os lucros, no âmbito 
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do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 40% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;

do regime geral aplicável nesse país 
terceiro, à taxa legal do imposto sobre as 
sociedades inferior a 70% da taxa legal 
média de imposto sobre as sociedades em 
vigor nos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 258
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A taxa média legal do imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros é publicada 
anualmente pela Comissão. Deve ser 
calculada com base numa média 
aritmética. Para efeitos do presente artigo 
e dos artigos 81.º e 82.º, as alterações a 
essa taxa são aplicáveis em primeiro lugar 
aos contribuintes no seu primeiro 
exercício fiscal cujo início ocorra após a 
alteração.

Suprimido

Or. pt

Alteração 259
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Cálculo dos rendimentos de um 
estabelecimento estável estrangeiro

Suprimido

Quando o artigo 73.º for aplicável aos 
rendimentos de um estabelecimento 
estável situado num país terceiro, os seus 
réditos, gastos e outros itens dedutíveis 
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devem ser determinados em conformidade 
com as regras do sistema previsto pela 
presente Diretiva.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 260
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Recusa de isentar a alienação de ações Suprimido
Sempre que, em consequência da 
alienação de ações, um contribuinte deixe 
o grupo e tenha adquirido numa 
transação intragrupo, no exercício fiscal 
em curso ou em exercícios anteriores, um 
ou mais ativos fixos, com exceção dos 
ativos que foram objeto de depreciação 
num conjunto, o montante 
correspondente a esses ativos é excluído 
da isenção, salvo quando se demonstre 
que as transações intragrupo foram 
realizadas por razões comerciais válidas.
Os montantes excluídos da isenção 
correspondem ao valor de mercado do 
ativo ou ativos quando transferidos, 
subtraindo-se o valor fiscal dos ativos ou 
dos custos mencionados no artigo 20.º 
relativos a ativos fixos não sujeitos a 
depreciação.
Quando o beneficiário efetivo das ações 
alienadas é um contribuinte não residente 
ou um não contribuinte, presume-se que o 
contribuinte que possuía os ativos antes 
da transação intragrupo a que se refere o 
primeiro parágrafo recebeu o valor de 
mercado do ativo ou dos ativos no 
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momento da transferência menos o valor 
fiscal depreciado.

Or. pt

Alteração 261
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Recusa de isentar a alienação de ações Suprimido
Sempre que, em consequência da 
alienação de ações, um contribuinte deixe 
o grupo e tenha adquirido numa 
transação intragrupo, no exercício fiscal 
em curso ou em exercícios anteriores, um 
ou mais ativos fixos, com exceção dos 
ativos que foram objeto de depreciação 
num conjunto, o montante 
correspondente a esses ativos é excluído 
da isenção, salvo quando se demonstre 
que as transações intragrupo foram 
realizadas por razões comerciais válidas.
Os montantes excluídos da isenção 
correspondem ao valor de mercado do 
ativo ou ativos quando transferidos, 
subtraindo-se o valor fiscal dos ativos ou 
dos custos mencionados no artigo 20.º 
relativos a ativos fixos não sujeitos a 
depreciação.
Quando o beneficiário efetivo das ações 
alienadas é um contribuinte não residente 
ou um não contribuinte, presume-se que o 
contribuinte que possuía os ativos antes 
da transação intragrupo a que se refere o 
primeiro parágrafo recebeu o valor de 
mercado do ativo ou dos ativos no 
momento da transferência menos o valor 
fiscal depreciado.

Or. en
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Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 262
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 75 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, em consequência da 
alienação de ações, um contribuinte deixe 
o grupo e tenha adquirido numa 
transação intragrupo, no exercício fiscal 
em curso ou em exercícios anteriores, um 
ou mais ativos fixos, com exceção dos 
ativos que foram objeto de depreciação 
num conjunto, o montante 
correspondente a esses ativos é excluído 
da isenção, salvo quando se demonstre 
que as transações intragrupo foram 
realizadas por razões comerciais válidas.

Suprimido

Or. pt

Alteração 263
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 75 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os montantes excluídos da isenção 
correspondem ao valor de mercado do 
ativo ou ativos quando transferidos, 
subtraindo-se o valor fiscal dos ativos ou 
dos custos mencionados no artigo 20.º 
relativos a ativos fixos não sujeitos a 
depreciação.

Suprimido

Or. pt
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Alteração 264
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 75 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando o beneficiário efetivo das ações 
alienadas é um contribuinte não residente 
ou um não contribuinte, presume-se que o 
contribuinte que possuía os ativos antes 
da transação intragrupo a que se refere o 
primeiro parágrafo recebeu o valor de 
mercado do ativo ou dos ativos no 
momento da transferência menos o valor 
fiscal depreciado.

Suprimido

Or. pt

Alteração 265
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Juros e royalties e quaisquer outros 
rendimentos tributados na fonte

Suprimido

1. Quando um contribuinte obtenha 
rendimentos que tenham sido tributados 
noutro Estado-Membro ou num país 
terceiro, com exceção dos rendimentos 
que são isentos por força do artigo 11.º, 
alínea c), d) ou e), é permitida uma 
dedução da dívida fiscal do contribuinte.
2. A dedução é repartida entre os 
membros do grupo de acordo com a 
fórmula aplicável nesse exercício fiscal 
em conformidade com os artigos 86.º a 
102.º
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3. A dedução é calculada separadamente 
para cada Estado-Membro ou país 
terceiro, bem como para cada tipo de 
rendimento. Não excede o montante que 
resulta da sujeição do rendimento 
atribuído a um contribuinte ou a um 
estabelecimento estável à taxa do imposto 
sobre as sociedades no Estado-Membro de 
residência do contribuinte ou em que o 
estabelecimento estável esteja situado.
4. Ao calcular a dedução, ao montante 
dos rendimentos são subtraídos os 
encargos dedutíveis, que se presumem ser 
de 2 % do seu montante, salvo prova em 
contrário do contribuinte.
5. A dedução da dívida fiscal num país 
terceiro não pode exceder o imposto sobre 
as sociedades final que deve ser pago pelo 
contribuinte, salvo previsão em contrário 
estabelecida no âmbito de um acordo 
entre o Estado-Membro da sua residência 
e um país terceiro.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 266
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um contribuinte obtenha 
rendimentos que tenham sido tributados 
noutro Estado-Membro ou num país 
terceiro, com exceção dos rendimentos que 
são isentos por força do artigo 11.º, alínea 
c), d) ou e), é permitida uma dedução da 
dívida fiscal do contribuinte.

1. Quando um contribuinte obtenha 
rendimentos que tenham sido tributados 
noutro Estado-Membro ou num país 
terceiro, com exceção dos rendimentos que 
são isentos por força do artigo 11.º, alínea 
e), é permitida uma dedução da dívida 
fiscal do contribuinte.
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Or. pt

Alteração 267
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao calcular a dedução, ao montante dos 
rendimentos são subtraídos os encargos 
dedutíveis, que se presumem ser de 2% do 
seu montante, salvo prova em contrário do 
contribuinte.

4. Ao calcular a dedução, ao montante dos 
rendimentos são subtraídos os encargos 
dedutíveis, que se presumem ser de 0,5%
do seu montante, salvo prova em contrário 
do contribuinte.

Or. pt

Alteração 268
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A dedução da dívida fiscal num país 
terceiro não pode exceder o imposto sobre 
as sociedades final que deve ser pago pelo 
contribuinte, salvo previsão em contrário 
estabelecida no âmbito de um acordo 
entre o Estado-Membro da sua residência 
e um país terceiro.

5. A dedução da dívida fiscal num país 
terceiro não pode exceder o imposto sobre 
as sociedades final que deve ser pago pelo 
contribuinte.

Or. pt

Alteração 269
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 77
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Texto da Comissão Alteração

Retenção na fonte Suprimido
Os juros e royalties pagos por um 
contribuinte a um destinatário que não 
faça parte do grupo podem ser objeto de 
uma retenção na fonte no Estado-
Membro do contribuinte nos termos das 
regras da legislação nacional aplicáveis e 
de quaisquer convenções em matéria de 
dupla tributação. A retenção na fonte é 
repartida entre os Estados-Membros 
segundo a fórmula aplicável durante o 
exercício fiscal em que a retenção é 
efetuada, em conformidade com os artigos 
86.º a 102.º

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 270
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 80 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As transações simuladas realizadas com o 
único objetivo de evitar a tributação não 
são consideradas para efeitos de cálculo da 
matéria coletável.

As transações comprovadamente 
“simuladas” realizadas com o objetivo de 
evitar a tributação por meios ilícitos não 
são consideradas para efeitos de cálculo da 
matéria coletável.  

Or. en

Alteração 271
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser consagrado um imposto sobre os 
lucros, no âmbito do regime geral aplicável 
nesse país terceiro, à taxa legal do imposto 
sobre as sociedades inferior a 40 % da taxa 
legal média de imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros;

a) Ser consagrado um imposto sobre os 
lucros, no âmbito do regime geral aplicável 
nesse país terceiro, à taxa legal do imposto 
sobre as sociedades inferior ao imposto 
mínimo sobre as sociedades previsto na 
presente diretiva;

Or. de

Alteração 272
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser consagrado um imposto sobre os 
lucros, no âmbito do regime geral aplicável 
nesse país terceiro, à taxa legal do imposto 
sobre as sociedades inferior a 40% da taxa 
legal média de imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros;

a) Ser consagrado um imposto sobre os 
lucros, no âmbito do regime geral aplicável 
nesse país terceiro, à taxa legal do imposto 
sobre as sociedades inferior a 20%;

Or. pt

Alteração 273
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser consagrado um imposto sobre os 
lucros, no âmbito do regime geral aplicável 
nesse país terceiro, à taxa legal do imposto 

a) Ser consagrado um imposto sobre os 
lucros, no âmbito do regime geral aplicável 
nesse país terceiro, à taxa legal do imposto 
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sobre as sociedades inferior a 40% da taxa 
legal média de imposto sobre as sociedades 
aplicável nos Estados-Membros;

sobre as sociedades inferior a 70% da taxa 
legal média de imposto sobre as sociedades 
aplicável nos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 274
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
juro pagos por uma entidade residente 
num país terceiro com o qual não existe 
qualquer acordo de troca de informações 
comparável à troca de informações a 
pedido prevista na diretiva 2011/16/UE é 
dedutível por um montante não superior 
ao que seria estabelecido entre empresas 
independentes, se uma das seguintes 
condições for satisfeita:

Suprimido

a) O montante desses juros seja incluído 
na matéria coletável como um rendimento 
da empresa associada, em conformidade 
com o disposto no artigo 82.º;
b) Os juros são pagos a uma sociedade 
cuja principal categoria de ações é 
regularmente negociada numa ou várias 
bolsas de valores reconhecidas;
c) Os juros são pagos a uma entidade que, 
no seu país de residência, desenvolve uma 
atividade comercial ou empresarial. Esta 
deve ser entendida como uma atividade 
económica independente exercida com 
fins lucrativos e no âmbito da qual os 
funcionários e empregados levam a cabo 
importantes atividades operacionais e de 
gestão.

Or. fr
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Alteração 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
juros pagos por uma entidade residente 
num país terceiro com o qual não existe 
qualquer acordo de troca de informações 
comparável à troca de informações a 
pedido prevista na diretiva 2011/16/UE é 
dedutível por um montante não superior 
ao que seria estabelecido entre empresas 
independentes, se uma das seguintes 
condições for satisfeita:

3. Os juros pagos por uma entidade 
residente num país terceiro com o qual não 
existe qualquer acordo de troca de 
informações comparável à troca de 
informações a pedido prevista na diretiva 
2011/16/UE não é dedutível.

Or. de

Alteração 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante desses juros seja incluído 
na matéria coletável como um rendimento 
da empresa associada, em conformidade 
com o disposto no artigo 82.º;

Suprimido

Or. de

Alteração 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Os juros são pagos a uma sociedade 
cuja principal categoria de ações é 
regularmente negociada numa ou várias 
bolsas de valores reconhecidas;

Suprimido

Or. de

Alteração 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os juros são pagos a uma entidade que, 
no seu país de residência, desenvolve uma 
atividade comercial ou empresarial. Esta 
deve ser entendida como uma atividade 
económica independente exercida com 
fins lucrativos e no âmbito da qual os 
funcionários e empregados levam a cabo 
importantes atividades operacionais e de 
gestão.

Suprimido

Or. de

Alteração 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A matéria coletável deve incluir os 
rendimentos não distribuídos de uma 
entidade residente num país terceiro se 
forem cumpridas as seguintes condições:

1. A matéria coletável deve incluir, 
proporcionalmente, os rendimentos não 
distribuídos de uma entidade residente num 
país terceiro se forem cumpridas as 
seguintes condições:
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Or. de

Alteração 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que o contribuinte, por si só ou 
juntamente com as suas empresas 
associadas, detenha uma participação direta 
ou indireta de mais de 50% dos direitos de 
voto, ou detenha mais de 50% do capital, 
ou tenha o direito de receber mais de 50%
dos lucros dessa entidade;

a) Que o contribuinte, por si só ou 
juntamente com as suas empresas 
associadas, detenha uma participação direta 
ou indireta de mais de 20% dos direitos de 
voto, ou detenha mais de 20% do capital, 
ou tenha o direito de receber mais de 20%
dos lucros dessa entidade;

Or. de

Alteração 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que, ao abrigo do regime geral no país 
terceiro, os lucros sejam tributáveis em 
sede de imposto sobre as sociedades a uma 
taxa legal inferior a 40% da taxa média 
legal de imposto sobre as sociedades 
aplicável nos Estados-Membros, ou a 
entidade esteja sujeita a um regime 
especial que permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral;

b) Que, ao abrigo do regime geral no país 
terceiro, os lucros sejam tributáveis em 
sede de imposto sobre as sociedades a uma 
taxa legal inferior à taxa mínima legal de 
imposto sobre as sociedades, ou a entidade 
esteja sujeita a um regime especial que 
permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral;

Or. de
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Alteração 282
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que, ao abrigo do regime geral no país 
terceiro, os lucros sejam tributáveis em 
sede de imposto sobre as sociedades a uma 
taxa legal inferior a 40% da taxa média 
legal de imposto sobre as sociedades
aplicável nos Estados-Membros, ou a 
entidade esteja sujeita a um regime 
especial que permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral;

b) Que, ao abrigo do regime geral no país 
terceiro, os lucros sejam tributáveis em 
sede de imposto sobre as sociedades a uma 
taxa legal inferior a 20%, ou a entidade 
esteja sujeita a um regime especial que 
permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral;

Or. pt

Alteração 283
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que, ao abrigo do regime geral no país 
terceiro, os lucros sejam tributáveis em 
sede de imposto sobre as sociedades a uma 
taxa legal inferior a 40% da taxa média 
legal de imposto sobre as sociedades 
aplicável nos Estados-Membros, ou a 
entidade esteja sujeita a um regime 
especial que permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral;

b) Que, ao abrigo do regime geral no país 
terceiro, os lucros sejam tributáveis em
sede de imposto sobre as sociedades a uma 
taxa legal inferior a 70% da taxa média 
legal de imposto sobre as sociedades 
aplicável nos Estados-Membros, ou a 
entidade esteja sujeita a um regime 
especial que permita um nível de tributação 
substancialmente inferior ao do regime 
geral;

Or. fr

Alteração 284
Miguel Portas
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Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O rendimento a ser incluído na matéria 
coletável deve ser calculado segundo o 
disposto nos artigos 9.º a 15.º As perdas de 
uma entidade estrangeira não são incluídas 
na matéria coletável, mas reportadas para 
os exercícios seguintes e tidas em conta na 
aplicação do artigo 82.º em anos 
subsequentes.

1. O rendimento a ser incluído na matéria 
coletável deve ser calculado segundo o 
disposto nos artigos 9.º a 15.º As perdas de 
uma entidade estrangeira não são incluídas 
na matéria coletável, mas reportadas para o 
exercício seguinte e tidas em conta na 
aplicação do artigo 82.º no ano 
subsequente.

Or. pt

Alteração 285
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando a entidade estrangeira 
distribua posteriormente os lucros ao 
contribuinte, o montante dos rendimentos 
anteriormente incluído na matéria 
coletável nos termos do artigo 82.º é 
deduzido da matéria coletável no cálculo 
do imposto do contribuinte sobre os 
rendimentos distribuídos.

Suprimido

Or. pt

Alteração 286
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 86
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Texto da Comissão Alteração

Princípios gerais Suprimido
1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, com igual ponderação 
dos fatores vendas, mão de obra e ativos:
[fórmula]
2. A matéria coletável consolidada de um 
grupo só deve ser repartida quando for 
positiva.
3. Os cálculos para a repartição da 
matéria coletável consolidada devem ser 
efetuados no final do exercício fiscal do 
grupo.
4. Um período de 15 dias ou mais de um 
mês de calendário é considerado como um 
mês inteiro.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 287
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
fatores vendas, mão de obra e ativos:

1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
fatores, mão de obra e ativos:
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Or. en

Alteração 288
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
fatores vendas, mão de obra e ativos:

1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
fatores vendas, mão de obra e ativos:

Quota-parte A = [1/3 (vendas de A/vendas 
do grupo)+1/3(salários de A/salários do 
grupo)+1/3 (ativos de A/ativos do 
grupo)]*matéria coletável consolidada

Or. pt

Alteração 289
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
fatores vendas, mão de obra e ativos:

1. A matéria coletável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adotar a 
seguinte forma, abrangendo os fatores 
vendas, mão de obra e ativos:

Or. en
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Alteração 290
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – fórmula

Texto da Comissão

Alteração

Or. en

Justificação

Uma fórmula em que as vendas, a mão de obra e os ativos têm uma ponderação de, 
respetivamente, 10%, 45% e 45% afigura-se uma solução mais razoável por dois motivos: 
Garantiria que o sistema MCCCIS não se desvia demasiado do princípio internacionalmente 
aceite de atribuir direitos últimos no domínio da fiscalidade ao Estado de origem e 
asseguraria que os pequenos e médios Estados-Membros com mercados internos limitados 
não têm desvantagens desproporcionadas na repartição da matéria coletável.

Alteração 291
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – fórmula

Texto da Comissão

 Mat. colect. consol.
Ativos

Ativos
3
1

empregadosdeN.º
empregadosdeN.º

2
1

Salários
Salários

2
1

3
1

Vendas
Vendas

3
1A Quota-parte Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A















 Mat. colect. consol.
Ativos
Ativos

20
9

empregadosd
e

N.º
empregadosdeN.

º2
1

Salários
Salários

2
1

20
9

Vendas
Vendas

10
1A Quota-parte Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A

















. Mat. colect. consol.
Ativos

Ativos
3
1

empregadosdeN.º
empregadosdeN.º

2
1

Salários
Salários

2
1

3
1

Vendas
Vendas

3
1A Quota-parte Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A
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Alteração

Or. en

Alteração 292
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 87

Texto da Comissão Alteração

Cláusula de salvaguarda Suprimido
Em derrogação à regra prevista no artigo 
86.º, se o contribuinte principal ou uma 
autoridade competente considerar que a 
parte do resultado obtido por um membro 
do grupo não reflete corretamente o 
volume da atividade empresarial desse 
membro do grupo, o contribuinte 
principal ou a autoridade competente 
pode requerer a utilização de outro 
método. Se, na sequência de consultas 
entre as autoridades competentes e, se for 
caso disso, de debates realizados em 
conformidade com o artigo 132.º, todas 
estas autoridades concordarem com o 
método alternativo, este deve ser utilizado. 
O Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal informa a Comissão sobre o 
método alternativo utilizado.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

 Mat. colect. consol.
Ativos

Ativos
2
1

empregadosdeN.º
empregadosdeN.º

2
1

Salários
Salários

2
1

2
1A Quota-parte Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A
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Alteração 293
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 88

Texto da Comissão Alteração

Entrada e saída do grupo Suprimido
Quando uma sociedade entrar ou sair de 
um grupo durante um exercício fiscal, a 
sua quota-parte deve ser 
proporcionalmente calculada, tendo em 
conta o número de meses de calendário do 
exercício fiscal durante os quais a 
sociedade pertenceu ao grupo.

Or. en

Alteração 294
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 89

Texto da Comissão Alteração

Entidades transparentes Suprimido
Quando um contribuinte possua uma 
participação numa entidade transparente, 
os fatores utilizados para calcular a sua 
quota-parte incluem as vendas, os salários 
e os ativos das entidades transparentes, na 
proporção da participação do contribuinte 
nos seus lucros e perdas.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 295
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 90

Texto da Comissão Alteração

Composição do fator trabalho Suprimido
1. O fator trabalho é constituído, em 
50 %, pelo montante total dos salários de 
um membro do grupo, como numerador, e 
pelo montante total dos salários do grupo, 
como denominador, e, no que diz respeito 
aos outros 50 %, pelo número de 
empregados de um membro do grupo, 
como numerador, e pelo número de 
empregados do grupo, como 
denominador. Quando um empregado for 
incluído no fator trabalho de um membro 
do grupo, o montante do imposto sobre os 
salários referentes a esse empregado deve 
ser igualmente afetado ao fator trabalho 
desse membro do grupo.
2. O número de empregados deve ser 
mensurado no final de cada exercício 
fiscal.
3. A definição de empregado é 
determinada pela legislação nacional do 
Estado-Membro em cujo território a 
atividade laboral é exercida.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 296
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 90 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O fator trabalho é constituído, em 50 %, 
pelo montante total dos salários de um 
membro do grupo, como numerador, e pelo 
montante total dos salários do grupo, como 
denominador, e, no que diz respeito aos 
outros 50 %, pelo número de empregados 
de um membro do grupo, como 
numerador, e pelo número de empregados 
do grupo, como denominador. Quando um 
empregado for incluído no fator trabalho 
de um membro do grupo, o montante do 
imposto sobre os salários referentes a esse 
empregado deve ser igualmente afetado ao 
fator trabalho desse membro do grupo.

1. O fator trabalho é constituído pelo 
montante total dos salários de um membro 
do grupo, como numerador, e pelo 
montante total dos salários do grupo, como 
denominador. Quando um empregado for 
incluído no fator trabalho de um membro 
do grupo, o montante do imposto sobre os 
salários referentes a esse empregado deve 
ser igualmente afetado ao fator trabalho 
desse membro do grupo.

Or. pt

Alteração 297
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 90 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número de empregados deve ser 
mensurado no final de cada exercício 
fiscal.

Suprimido

Or. pt

Alteração 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 90 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A definição de empregado é determinada 
pela legislação nacional do 

3. A definição de empregado é determinada 
a nível da UE.
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Estado-Membro em cujo território a 
atividade laboral é exercida.

Or. de

Alteração 299
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 91

Texto da Comissão Alteração

Afetação de empregados e salários Suprimido
1. Os empregados devem ser incluídos no 
fator trabalho do membro do grupo que 
lhes paga a remuneração.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
quando os empregados exerçam 
fisicamente a sua atividade laboral sob o 
controlo e a responsabilidade de um 
membro do grupo diferente daquele que 
os remunera, os referidos empregados e o 
montante dos salários que lhes dizem 
respeito é incluído no fator trabalho do 
primeiro.
A presente disposição só é aplicável se 
estiverem reunidas as seguintes 
condições:
a) A duração da atividade deve ser de um 
período ininterrupto de, pelo menos, três 
meses;
b) Os referidos empregados devem 
representar, pelo menos, 5 % do número 
total de empregados do membro do grupo 
que lhe paga a remuneração.
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
empregados incluem as pessoas que, 
apesar de não serem empregadas 
diretamente por um membro do grupo, 
efetuam tarefas semelhantes às prestadas 
pelos seus empregados.
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4. O termo “salários” inclui o custo dos 
ordenados, vencimentos e gratificações, 
bem como todos as outras formas de 
compensação dos empregados, incluindo 
a respetiva reforma e os custos de 
segurança social a cargo do empregador.
5. Os custos dos salários são avaliados 
pelo montante dessas despesas, que são 
tratadas como dedução pelo empregador 
num exercício fiscal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 300
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os empregados devem ser incluídos no 
fator trabalho do membro do grupo que 
lhes paga a remuneração.

1. Os salários dos empregados devem ser 
incluídos no fator trabalho do membro do 
grupo que lhes paga a remuneração.

Or. pt

Alteração 301
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 1, quando 
os empregados exerçam fisicamente a sua 
atividade laboral sob o controlo e a 
responsabilidade de um membro do grupo 
diferente daquele que os remunera, os 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1, quando 
os empregados exerçam fisicamente a sua 
atividade laboral sob o controlo e a 
responsabilidade de um membro do grupo 
diferente daquele que os remunera, o 
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referidos empregados e o montante dos 
salários que lhes dizem respeito é incluído 
no fator trabalho do primeiro.

montante dos salários que lhes dizem 
respeito é incluído no fator trabalho do 
primeiro.

Or. pt

Alteração 302
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os referidos empregados devem 
representar, pelo menos, 5% do número 
total de empregados do membro do grupo 
que lhe paga a remuneração.

b) Os salários dos referidos empregados 
devem representar, pelo menos, 5% do 
montante total dos salários do membro do 
grupo que lhes paga as remunerações.

Or. pt

Alteração 303
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º-A
Limites para as taxas legais do Imposto 
sobre Sociedades  
As taxas legais do imposto sobre as 
sociedades nos regimes gerais devem 
situar-se entre 25% e 35% em todos os 
Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 304
Danuta Jazłowiecka
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Proposta de diretiva
Artigo 92

Texto da Comissão Alteração

Composição do fator ativos Suprimido
1. O fator ativos é constituído pelo valor 
médio de todo os ativos fixos tangíveis 
possuídos, arrendados ou locados por um 
membro do grupo, como numerador, e o 
valor médio de todos os ativos fixos 
tangíveis de que o grupo seja proprietário, 
arrendatário ou que tenha dado em 
locação, como denominador.
2. Nos cinco anos a seguir à entrada de 
um contribuinte para um grupo já 
existente ou novo, o seu fator ativos deve 
incluir igualmente o montante total dos 
custos incorridos pelo contribuinte para a 
investigação, desenvolvimento, 
comercialização e publicidade durante os 
seis anos que antecederam a entrada para 
o grupo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 305
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Repartição dos ativos Suprimido
1. Os ativos são incluídos nos fator ativos 
do seu proprietário económico. Se o 
proprietário económico não puder ser 
identificado, os ativos devem ser incluídos 
no fator ativos do proprietário legal.
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2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, se 
um ativo não for efetivamente utilizado 
pelo seu proprietário económico deve ser 
incluído no fator do membro do grupo 
que utilize efetivamente o ativo. No 
entanto, esta regra só é aplicável aos 
ativos que representem mais de 5 % do 
valor fiscal de todos os ativos fixos 
tangíveis do membro do grupo que utilize 
efetivamente o ativo.
3. Exceto no caso de locação entre os 
membros de um grupo, os ativos locados 
devem ser incluídos no fator ativos do 
membro do grupo que seja o locador ou o 
locatário do ativo. O mesmo se aplica aos 
ativos arrendados.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 306
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 94

Texto da Comissão Alteração

Valorização Suprimido
1. Os terrenos e outros ativos fixos 
tangíveis não depreciáveis são avaliados 
pelo seu custo inicial.
2. Um ativo fixo tangível individualmente 
depreciável deve ser avaliado de acordo 
com a média do seu valor fiscal no início 
e no final do exercício fiscal.
Sempre que, como resultado de uma ou 
mais transações intragrupo, um ativo 
tangível individualmente depreciável seja 
incluído no fator ativos de um membro do 
grupo por um período inferior a um 
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exercício fiscal, o valor a considerar é 
calculado sendo tidos em conta o número 
total de meses.
3. O conjunto de ativos fixos tangíveis 
individualmente depreciáveis deve ser 
avaliado segundo a média do seu valor 
fiscal no início e no final do exercício 
fiscal.
4. Se o arrendatário ou locatário de um 
ativo não for o seu proprietário 
económico, o valor dos ativos locados ou 
arrendados é obtido multiplicando-se por 
oito o preço anual líquido do 
arrendamento ou da locação financeira 
menos os montantes a receber pelos 
subarrendamento ou pelas sublocações.
Quando um membro de um grupo 
arrende ou dê em locação um ativo, mas 
não seja o seu proprietário económico, o 
valor deste ativo é obtido multiplicando-se 
por oito o preço anual líquido do 
arrendamento ou da locação financeira.
5. Sempre que, na sequência de uma 
transferência intragrupo no mesmo 
exercício fiscal ou no anterior, um 
membro do grupo venda um ativo fora do 
grupo, o ativo é incluído no fator ativos do 
membro do grupo que realizou a 
transferência durante o período 
compreendido entre a transferência 
intragrupo e a venda fora do grupo. Esta 
regra não se aplica caso os membros de 
um grupo em causa demonstrem que a 
transferência intragrupo foi efetuada por 
razões puramente comerciais.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 307
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os terrenos e outros ativos fixos 
tangíveis não depreciáveis são avaliados 
pelo seu custo inicial.

1. Os terrenos e outros ativos fixos 
tangíveis não depreciáveis são avaliados 
pelo seu valor de mercado corrente.

Or. de

Alteração 308
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os terrenos e outros ativos fixos 
tangíveis não depreciáveis são avaliados 
pelo seu custo inicial.

1. Os terrenos e outros ativos fixos 
tangíveis não depreciáveis são avaliados 
pelo seu valor líquido contabilístico.

Or. fr

Alteração 309
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 95

Texto da Comissão Alteração

Composição do fator vendas Suprimido
1. O fator vendas é constituído pelo total 
das vendas de um membro do grupo 
(incluindo um estabelecimento estável que 
se presume existir por força do segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 70.º como 
numerador e o total das vendas do grupo 
como denominador.
2. Por “vendas”, entende-se os proventos 
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de todas as vendas de bens e prestações de 
serviços, depois dos descontos e das 
devoluções, excluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado e outros impostos e 
direitos. Não devem ser incluídos no fator 
vendas os rendimentos, juros, dividendos, 
royalties e os proventos da alienação de 
ativos fixos que beneficiem de uma 
isenção, salvo se se tratar de receitas 
obtidas no âmbito da atividade 
empresarial ou comercial normal. 
Também não são incluídas as vendas de 
bens e as prestações de serviços 
intragrupo.
3. O valor das vendas a prazo é definido 
nos termos do disposto no artigo 22.°

Or. en

Justificação

O sistema de repartição deve ser tão simples, justo e difícil de manipular quanto possível. O 
fator vendas cria problemas significativos, pelo que a fórmula vendas deve ser suprimida.  As 
vendas por destino representariam uma mudança em relação ao atual princípio de atribuir 
direitos últimos no domínio da fiscalidade ao Estado de origem, que tem norteado o trabalho 
da OCDE no domínio da fiscalidade internacional. Um fator vendas baseado no destino seria 
bastante fácil de manipular e, muito provavelmente, daria origem a complexas regras de 
prevenção da evasão fiscal.

Alteração 310
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 95

Texto da Comissão Alteração

Composição do fator vendas Suprimido
1. O fator vendas é constituído pelo total 
das vendas de um membro do grupo 
(incluindo um estabelecimento estável que 
se presume existir por força do segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 70.º como 
numerador e o total das vendas do grupo 
como denominador.
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2. Por “vendas”, entende-se os proventos 
de todas as vendas de bens e prestações de 
serviços, depois dos descontos e das 
devoluções, excluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado e outros impostos e 
direitos. Não devem ser incluídos no fator 
vendas os rendimentos, juros, dividendos, 
royalties e os proventos da alienação de 
ativos fixos que beneficiem de uma 
isenção, salvo se se tratar de receitas 
obtidas no âmbito da atividade 
empresarial ou comercial normal. 
Também não são incluídas as vendas de 
bens e as prestações de serviços 
intragrupo.
3. O valor das vendas a prazo é definido 
nos termos do disposto no artigo 22.°

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 311
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Vendas por destino Suprimido
1. As vendas de bens são incluídas no 
fator vendas do membro do grupo situado 
no Estado-Membro para o qual tenham 
sido enviados ou transportados os bens 
destinados ao adquirente. Se não for 
possível identificar este local, a venda de 
bens é atribuída ao membro do grupo 
situado no Estado-Membro da última 
localização identificável dos bens.
2. As prestações de serviços são incluídas 
no fator vendas do membro do grupo 
situado no Estado-Membro em que ocorra 
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a prestação efetiva dos serviços.
3. Quando se inclua no fator vendas os 
rendimentos, os juros, os dividendos e 
royalties e o provento das alienações de 
ativos que beneficiam de uma isenção, 
estes devem ser atribuídos ao beneficiário.
4. Se nenhum membro do grupo se situar 
no Estado-Membro em que os bens são 
entregues ou os serviços são prestados, ou 
se os bens forem entregues ou os serviços 
prestados num país terceiro, a venda é 
incluída no fator vendas de todos os 
membros do grupo, proporcionalmente 
aos fatores trabalho e ativos.
5. No caso de mais do que um membro do 
grupo se situar no Estado-Membro em 
que os bens são entregues ou os serviços 
prestados, a venda é incluída no fator 
vendas de todos os membros do grupo 
situados nesse Estado-Membro, 
proporcionalmente aos fatores trabalho e 
ativos.

Or. en

Justificação

O fator vendas cria problemas significativos, pelo que a fórmula vendas deve ser suprimida. 
As vendas por destino representariam uma mudança em relação ao atual princípio de 
atribuir direitos últimos no domínio da fiscalidade ao Estado de origem, que tem norteado o 
trabalho da OCDE no domínio da fiscalidade internacional. Um fator vendas baseado no 
destino seria bastante fácil de manipular e, muito provavelmente, daria origem a complexas 
regras de prevenção da evasão fiscal. O destino de uma venda é por vezes difícil ou 
impossível de confirmar pelo vendedor.

Alteração 312
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Vendas por destino Suprimido
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1. As vendas de bens são incluídas no 
fator vendas do membro do grupo situado 
no Estado-Membro para o qual tenham 
sido enviados ou transportados os bens 
destinados ao adquirente. Se não for 
possível identificar este local, a venda de 
bens é atribuída ao membro do grupo 
situado no Estado-Membro da última 
localização identificável dos bens.
2. As prestações de serviços são incluídas 
no fator vendas do membro do grupo 
situado no Estado-Membro em que ocorra 
a prestação efetiva dos serviços.
3. Quando se inclua no fator vendas os 
rendimentos, os juros, os dividendos e 
royalties e o provento das alienações de 
ativos que beneficiam de uma isenção, 
estes devem ser atribuídos ao beneficiário.
4. Se nenhum membro do grupo se situar 
no Estado-Membro em que os bens são 
entregues ou os serviços são prestados, ou 
se os bens forem entregues ou os serviços 
prestados num país terceiro, a venda é 
incluída no fator vendas de todos os 
membros do grupo, proporcionalmente 
aos fatores trabalho e ativos.
5. No caso de mais do que um membro do 
grupo se situar no Estado-Membro em 
que os bens são entregues ou os serviços 
prestados, a venda é incluída no fator 
vendas de todos os membros do grupo 
situados nesse Estado-Membro, 
proporcionalmente aos fatores trabalho e 
ativos.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 313
Danuta Jazłowiecka
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Proposta de diretiva
Artigo 97

Texto da Comissão Alteração

Regras para o cálculo dos fatores Suprimido
A Comissão pode adotar atos que 
estabeleçam normas detalhadas para o 
cálculo dos fatores trabalho, ativos e 
vendas, afetação dos empregados e dos 
salários, dos ativos e das vendas ao 
respetivo fator, bem como a avaliação dos 
ativos. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
regulamentação a que se refere o 
artigo 131.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 314
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 97 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar atos que 
estabeleçam normas detalhadas para o 
cálculo dos fatores trabalho, ativos e 
vendas, afetação dos empregados e dos 
salários, dos ativos e das vendas ao 
respetivo fator, bem como a avaliação dos 
ativos. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
regulamentação a que se refere o 
artigo 131.º, n.º 2.

A Comissão pode adotar atos que 
estabeleçam normas detalhadas para o 
cálculo dos fatores trabalho e ativos, 
afetação dos empregados e dos salários, 
dos ativos ao respetivo fator, bem como a 
avaliação dos ativos. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Or. en



AM\885627PT.doc 165/236 PE478.376v01-00

PT

Alteração 315
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 98

Texto da Comissão Alteração

Instituições financeiras Suprimido
1. As seguintes entidades são 
consideradas instituições financeiras:
a) Instituições de crédito autorizadas a 
exercer a sua atividade na União, em 
conformidade com a Diretiva 2006/48/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho;
b) Entidades, salvo as empresas de 
seguros na aceção do artigo 99.º, que 
detenham ativos financeiros que 
ascendam a 80 % ou mais de todos os seus 
ativos fixos, avaliados em conformidade 
com as disposições da presente diretiva.
2. O fator ativos de uma instituição 
financeira inclui 10 % do valor dos ativos 
financeiros, com exceção das 
participações e ações próprias. Os ativos 
financeiros são incluídos no fator ativos 
do membro do grupo em cujos livros 
foram registados ao integrar o grupo.
3. O fator vendas de uma instituição 
financeira inclui 10 % dos seus réditos 
sob a forma de juros, taxas, comissões e 
réditos de títulos, com exclusão do 
imposto sobre o valor acrescentado e 
outros impostos e direitos. Para efeitos de 
aplicação do artigo 96.º, n.º 2, presume-se 
que os serviços financeiros foram 
prestados, no caso de um empréstimo 
garantido, no Estado-Membro em que a 
garantia se situa ou, se esse 
Estado-Membro não puder ser 
identificado, no Estado-Membro em que 
está registada a garantia. Outros serviços 
financeiros são considerados como 
prestados no Estado do mutuário ou da 
pessoa que paga as taxas, as comissões e 
outros rendimentos. Se o mutuário ou a 
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pessoa que paga as taxas, as comissões e 
outros rendimentos não puder ser 
identificada ou se o Estado-Membro em 
que a garantia se situa ou está registada 
não puder ser identificado, as vendas 
devem ser atribuídas a todos os membros 
do grupo, proporcionalmente aos fatores 
trabalho e ativos.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 316
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 99

Texto da Comissão Alteração

Empresas seguradoras Suprimido
1. O termo “empresas de seguros” designa 
as empresas autorizadas a operar nos 
Estados-Membros em conformidade com 
as Diretivas 73/239/CEE relativa ao 
seguro não vida, 2002/83/CE relativa aos 
seguros de vida e 2005/68/CE relativa ao 
resseguro.
2. O fator ativos das empresas de seguros 
deve incluir 10 % do valor dos ativos 
financeiros como previsto no artigo 98.º, 
n.º 2.
3. O fator vendas das empresas de seguros 
deve incluir 10 % de todos os prémios 
ganhos líquidos de resseguro, o 
rendimento imputado dos investimentos 
transferidos da conta não técnica, outros 
rendimentos técnicos líquidos de 
resseguro, bem como réditos, taxas e 
comissões provenientes de investimentos, 
líquidos de imposto sobre o valor 
acrescentado e outros impostos e direitos. 
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Para efeitos de aplicação do artigo 96.º, 
n.º 2, presume-se que os serviços de 
seguros são prestados no território do 
Estado-Membro do segurado. Outras 
vendas devem ser atribuídas a todos os 
membros do grupo, proporcionalmente 
aos fatores trabalho e ativos.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 317
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 100

Texto da Comissão Alteração

Petróleo e gás Suprimido
Sem prejuízo do disposto no artigo 96.º, 
n.ºs 1, 2 e 3, as vendas de um membro do 
grupo cuja principal atividade seja no 
domínio da prospeção e extração de 
petróleo ou de gás são atribuídas ao 
membro do grupo no Estado-Membro em 
que o petróleo ou o gás está a ser extraído 
ou produzido.
Sem prejuízo do disposto no artigo 96.º, 
n.ºs 4 e 5, se nenhum membro do grupo se 
situar no Estado-Membro de prospeção 
ou extração do petróleo ou do gás ou a 
exploração ou produção tiver lugar num 
país terceiro em que o membro do grupo 
que efetua a prospeção ou extração do 
petróleo ou do gás não possui nenhum 
estabelecimento estável, as vendas são 
atribuídas a esse membro do grupo.

Or. en
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Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 318
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 101

Texto da Comissão Alteração

Transporte marítimo, transporte por vias 
navegáveis interiores e transporte aéreo

Suprimido

Os réditos, despesas e outros itens 
dedutíveis de um membro do grupo cuja 
principal atividade seja a exploração de 
navios ou aeronaves no tráfego 
internacional ou a exploração de 
embarcações de transporte por vias 
navegáveis interiores não devem ser 
repartidos de acordo com a chave de 
repartição do artigo 86.º, mas atribuídos a 
esse membro do grupo. O referido 
membro do grupo é excluído do cálculo 
da chave de repartição.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 319
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 102

Texto da Comissão Alteração

Itens dedutíveis da quota-parte Suprimido
A quota-parte deve ser ajustada tendo em 
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atenção os itens seguintes:
a) Perdas não compensadas incorridas 
pelo contribuinte, antes de integrar o 
sistema previsto pela presente diretiva, 
conforme estabelecido no artigo 64.º;
b) Perdas não compensadas incorridas ao 
nível do grupo, conforme previsto no 
artigo 64.º em conjugação com o artigo 
66.º, alínea b), e com o artigo 71.º;
c) Montantes relativos à alienação de 
ativos fixos, nos termos do artigo 61.º, de 
réditos e despesas relativos aos contratos 
a longo prazo, em conformidade com o 
artigo 62.º e encargos futuros, segundo o 
artigo 63.º;
d) No caso das empresas de seguros, as 
disposições técnicas facultativas, previstas 
no artigo 30.º, alínea c);
e) Impostos enumerados no anexo III 
quando a dedução for admitida pela 
legislação nacional.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 320
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

Dívida fiscal Suprimido
As obrigações fiscais de cada membro do 
grupo são o resultado da aplicação da 
taxa de tributação nacional à quota-parte, 
ajustada em conformidade com o artigo 
102.º, e a que foram subtraídas as 
deduções previstas no artigo 76º.
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Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 321
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de opção Suprimido
1. Um contribuinte individual pode optar 
pela aplicação do sistema previsto na 
presente diretiva mediante comunicação à 
autoridade competente do Estado-
Membro em que reside ou, no que 
respeita aos estabelecimentos estáveis de 
um contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, o contribuinte principal deve 
enviar a comunicação em nome do grupo 
à autoridade fiscal principal.
Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou 
o grupo pretende iniciar a aplicação do 
sistema.
2. A comunicação de opção abrange todos 
os membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.
3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação de 
opção às autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros em que os 
membros do grupo residem ou estão 
estabelecidos. Essas autoridades podem, 
no prazo de um mês a contar da data de 
transmissão da comunicação, apresentar 
à autoridade fiscal principal as suas 
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observações e quaisquer informações 
úteis sobre a validade e o âmbito de 
aplicação da comunicação de opção.

Or. fr

Alteração 322
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de opção Suprimido
1. Um contribuinte individual pode optar 
pela aplicação do sistema previsto na 
presente diretiva mediante comunicação à 
autoridade competente do Estado-
Membro em que reside ou, no que 
respeita aos estabelecimentos estáveis de 
um contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, o contribuinte principal deve 
enviar a comunicação em nome do grupo 
à autoridade fiscal principal.
Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou 
o grupo pretende iniciar a aplicação do 
sistema.
2. A comunicação de opção abrange todos 
os membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.
3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação de 
opção às autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros em que os 
membros do grupo residem ou estão 
estabelecidos. Essas autoridades podem, 
no prazo de um mês a contar da data de 
transmissão da comunicação, apresentar 
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à autoridade fiscal principal as suas 
observações e quaisquer informações 
úteis sobre a validade e o âmbito de 
aplicação da comunicação de opção.

Or. fr

Justificação

No âmbito de um sistema obrigatório, não se justifica qualquer comunicação.

Alteração 323
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de opção Suprimido
1. Um contribuinte individual pode optar 
pela aplicação do sistema previsto na 
presente diretiva mediante comunicação à 
autoridade competente do Estado-
Membro em que reside ou, no que 
respeita aos estabelecimentos estáveis de 
um contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, o contribuinte principal deve 
enviar a comunicação em nome do grupo 
à autoridade fiscal principal.
Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou 
o grupo pretende iniciar a aplicação do 
sistema.
2. A comunicação de opção abrange todos 
os membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.
3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação de 
opção às autoridades competentes de 
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todos os Estados-Membros em que os 
membros do grupo residem ou estão 
estabelecidos. Essas autoridades podem, 
no prazo de um mês a contar da data de 
transmissão da comunicação, apresentar 
à autoridade fiscal principal as suas 
observações e quaisquer informações 
úteis sobre a validade e o âmbito de 
aplicação da comunicação de opção.

Or. pt

Alteração 324
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de opção Suprimido
1. Um contribuinte individual pode optar 
pela aplicação do sistema previsto na 
presente diretiva mediante comunicação à 
autoridade competente do 
Estado-Membro em que reside ou, no que 
respeita aos estabelecimentos estáveis de 
um contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, o contribuinte principal deve 
enviar a comunicação em nome do grupo 
à autoridade fiscal principal.
Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou 
o grupo pretende iniciar a aplicação do 
sistema.
2. A comunicação de opção abrange todos 
os membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.
3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação de 
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opção às autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros em que os 
membros do grupo residem ou estão 
estabelecidos. Essas autoridades podem, 
no prazo de um mês a contar da data de 
transmissão da comunicação, apresentar 
à autoridade fiscal principal as suas 
observações e quaisquer informações 
úteis sobre a validade e o âmbito de 
aplicação da comunicação de opção.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 104 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de opção Comunicação relativa à aplicabilidade do 
sistema

Or. de

Alteração 326
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um contribuinte individual pode optar 
pela aplicação do sistema previsto na 
presente diretiva mediante comunicação à 
autoridade competente do 
Estado-Membro em que reside ou, no que 
respeita aos estabelecimentos estáveis de 

Suprimido
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um contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, o contribuinte principal deve 
enviar a comunicação em nome do grupo 
à autoridade fiscal principal.

Or. pt

Alteração 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um contribuinte individual pode optar pela 
aplicação do sistema previsto na presente 
diretiva mediante comunicação à
autoridade competente do Estado-Membro 
em que reside ou, no que respeita aos 
estabelecimentos estáveis de um
contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, o contribuinte principal deve 
enviar a comunicação em nome do grupo 
à autoridade fiscal principal.

Um contribuinte individual é abrangido 
pelo sistema previsto na presente diretiva 
após notificação nesse sentido pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que reside ou, no que respeita aos 
estabelecimentos estáveis de um 
contribuinte não residente, em que o 
estabelecimento esteja situado. No caso de 
um grupo, a autoridade fiscal principal 
deve fazer uma notificação.

Or. de

Alteração 328
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou 
o grupo pretende iniciar a aplicação do 
sistema.

Suprimido
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Or. pt

Alteração 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou o 
grupo pretende iniciar a aplicação do 
sistema.

Essa comunicação deve ser feita pelo 
menos três meses antes do início do 
exercício fiscal em que o contribuinte ou o 
grupo tem de iniciar a aplicação do 
sistema.

Or. de

Alteração 330
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A comunicação de opção abrange todos 
os membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.

Suprimido

Or. pt

Alteração 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A comunicação de opção abrange todos 
os membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.

2. A comunicação abrange todos os 
membros do grupo. No entanto, as 
companhias de navegação sujeitas a um 
regime de tributação especial, podem ser 
excluídas do grupo.

Or. de

Alteração 332
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação de 
opção às autoridades competentes de 
todos os Estados-Membros em que os 
membros do grupo residem ou estão 
estabelecidos. Essas autoridades podem, 
no prazo de um mês a contar da data de 
transmissão da comunicação, apresentar 
à autoridade fiscal principal as suas 
observações e quaisquer informações 
úteis sobre a validade e o âmbito de 
aplicação da comunicação de opção.

Suprimido

Or. pt

Alteração 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação de 

3. A autoridade fiscal principal deve de 
imediato transmitir a comunicação às 
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opção às autoridades competentes de todos 
os Estados-Membros em que os membros
do grupo residem ou estão estabelecidos. 
Essas autoridades podem, no prazo de um 
mês a contar da data de transmissão da 
comunicação, apresentar à autoridade fiscal 
principal as suas observações e quaisquer 
informações úteis sobre a validade e o 
âmbito de aplicação da comunicação de 
opção.

autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros em que os membros do 
grupo residem ou estão estabelecidos. 
Essas autoridades podem, no prazo de um 
mês a contar da data de transmissão da 
comunicação, apresentar à autoridade fiscal 
principal as suas observações e quaisquer 
informações úteis sobre a validade e o 
âmbito de aplicação da comunicação.

Or. de

Alteração 334
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

Período de aplicação do sistema a um 
grupo

Suprimido

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por 
um contribuinte individual à sua 
autoridade competente ou, no caso de um 
grupo, pelo contribuinte principal à 
autoridade fiscal principal durante os três 
meses que precedem o final do período 
inicial ou de um período subsequente.
2. A integração de um contribuinte ou de 
um não contribuinte num grupo não afeta 
o período aplicável ao grupo. Sempre que 
haja uma fusão entre dois grupos ou que 
dois grupos ou mais sejam objeto de uma 
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fusão, o grupo mais alargado deve 
continuar a aplicar o sistema até à última 
das datas do termo dos períodos aplicáveis 
ao grupo, salvo se circunstâncias 
excecionais justificarem aplicar um 
período mais curto.
3. Quando um contribuinte deixa um 
grupo ou um grupo deixa de existir, o 
contribuinte ou os contribuintes 
continuam a aplicar o sistema até ao final 
do período em curso.

Or. fr

Alteração 335
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

Período de aplicação do sistema a um 
grupo

Suprimido

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por 
um contribuinte individual à sua 
autoridade competente ou, no caso de um 
grupo, pelo contribuinte principal à 
autoridade fiscal principal durante os três 
meses que precedem o final do período 
inicial ou de um período subsequente.
2. A integração de um contribuinte ou de 
um não contribuinte num grupo não afeta 
o período aplicável ao grupo. Sempre que 
haja uma fusão entre dois grupos ou que 
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dois grupos ou mais sejam objeto de uma 
fusão, o grupo mais alargado deve 
continuar a aplicar o sistema até à última 
das datas do termo dos períodos aplicáveis 
ao grupo, salvo se circunstâncias 
excecionais justificarem aplicar um 
período mais curto.
3. Quando um contribuinte deixa um 
grupo ou um grupo deixa de existir, o 
contribuinte ou os contribuintes 
continuam a aplicar o sistema até ao final
do período em curso.

Or. fr

Justificação

No âmbito de um sistema obrigatório, não se justifica qualquer comunicação.

.

Alteração 336
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

Período de aplicação do sistema a um 
grupo

Suprimido

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por 
um contribuinte individual à sua 
autoridade competente ou, no caso de um 
grupo, pelo contribuinte principal à 
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autoridade fiscal principal durante os três 
meses que precedem o final do período 
inicial ou de um período subsequente.
2. A integração de um contribuinte ou de 
um não contribuinte num grupo não afeta 
o período aplicável ao grupo. Sempre que 
haja uma fusão entre dois grupos ou que 
dois grupos ou mais sejam objeto de uma 
fusão, o grupo mais alargado deve 
continuar a aplicar o sistema até à última 
das datas do termo dos períodos aplicáveis 
ao grupo, salvo se circunstâncias 
excecionais justificarem aplicar um 
período mais curto.
3. Quando um contribuinte deixa um 
grupo ou um grupo deixa de existir, o 
contribuinte ou os contribuintes 
continuam a aplicar o sistema até ao final 
do período em curso.

Or. pt

Alteração 337
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

Período de aplicação do sistema a um 
grupo

Suprimido

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por 
um contribuinte individual à sua 
autoridade competente ou, no caso de um 
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grupo, pelo contribuinte principal à 
autoridade fiscal principal durante os três 
meses que precedem o final do período 
inicial ou de um período subsequente.
2. A integração de um contribuinte ou de 
um não contribuinte num grupo não afeta 
o período aplicável ao grupo. Sempre que 
haja uma fusão entre dois grupos ou que 
dois grupos ou mais sejam objeto de uma 
fusão, o grupo mais alargado deve 
continuar a aplicar o sistema até à última 
das datas do termo dos períodos aplicáveis 
ao grupo, salvo se circunstâncias 
excecionais justificarem aplicar um 
período mais curto.
3. Quando um contribuinte deixa um 
grupo ou um grupo deixa de existir, o 
contribuinte ou os contribuintes 
continuam a aplicar o sistema até ao final 
do período em curso.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 338
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 

Suprimido
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comunicação pode ser apresentada por 
um contribuinte individual à sua 
autoridade competente ou, no caso de um 
grupo, pelo contribuinte principal à 
autoridade fiscal principal durante os três 
meses que precedem o final do período 
inicial ou de um período subsequente.

Or. pt

Alteração 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 
principal durante os três meses que 
precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

1. Quando a comunicação tiver sido 
transmitida, um contribuinte individual ou
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se a 
autoridade fiscal comunicar ter deixado de 
aplicar o sistema. Esta comunicação pode 
ser apresentada pela autoridade fiscal ou, 
no caso de um grupo, pela autoridade fiscal 
principal durante os três meses que 
precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

Or. de

Alteração 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 
principal durante os três meses que 
precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante três exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 
principal durante os três meses que 
precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

Or. en

Alteração 341
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 
principal durante os três meses que 

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente diretiva 
durante três exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 
principal durante os três meses que 
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precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

Or. en

Alteração 342
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A integração de um contribuinte ou de 
um não contribuinte num grupo não afeta 
o período aplicável ao grupo. Sempre que 
haja uma fusão entre dois grupos ou que 
dois grupos ou mais sejam objeto de uma 
fusão, o grupo mais alargado deve 
continuar a aplicar o sistema até à última 
das datas do termo dos períodos aplicáveis 
ao grupo, salvo se circunstâncias 
excecionais justificarem aplicar um 
período mais curto.

Suprimido

Or. pt

Alteração 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A integração de um contribuinte ou de 
um não contribuinte num grupo não afeta o 
período aplicável ao grupo. Sempre que 
haja uma fusão entre dois grupos ou que 
dois grupos ou mais sejam objeto de uma 
fusão, o grupo mais alargado deve 
continuar a aplicar o sistema até à última 
das datas do termo dos períodos aplicáveis 
ao grupo, salvo se circunstâncias 

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)
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excecionais justificarem aplicar um 
período mais curto.

Or. de

Alteração 344
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 105 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um contribuinte deixa um 
grupo ou um grupo deixa de existir, o 
contribuinte ou os contribuintes 
continuam a aplicar o sistema até ao final 
do período em curso.

Suprimido

Or. pt

Alteração 345
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Informações incluídas na comunicação 
de opção

Suprimido

A comunicação de opção deve incluir as 
seguintes informações:
a) Identificação do contribuinte ou dos 
membros do grupo;
b) Relativamente a um grupo, a prova do 
preenchimento das condições previstas 
nos artigos 54.º e 55.º;
c) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos dos artigos 78.º,
d) A forma jurídica, sede social e o local 
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de direção efetiva dos contribuintes;
e) Exercício fiscal aplicável.
A Comissão pode adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação de opção. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 346
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Informações incluídas na comunicação 
de opção

Suprimido

A comunicação de opção deve incluir as 
seguintes informações:
a) Identificação do contribuinte ou dos 
membros do grupo;
b) Relativamente a um grupo, a prova do 
preenchimento das condições previstas 
nos artigos 54.º e 55.º;
c) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos dos artigos 78.º,
d) A forma jurídica, sede social e o local 
de direção efetiva dos contribuintes;
e) Exercício fiscal aplicável.
A Comissão pode adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação de opção. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Or. fr
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Justificação

No âmbito de um sistema obrigatório, não se justifica qualquer comunicação.

.

Alteração 347
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Informações incluídas na comunicação 
de opção

Suprimido

A comunicação de opção deve incluir as 
seguintes informações:
a) Identificação do contribuinte ou dos 
membros do grupo;
b) Relativamente a um grupo, a prova do 
preenchimento das condições previstas 
nos artigos 54.º e 55.º;
c) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos dos artigos 78.º,
d) A forma jurídica, sede social e o local 
de direção efetiva dos contribuintes;
e) Exercício fiscal aplicável.
A Comissão pode adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação de opção. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Or. pt

Alteração 348
Danuta Jazłowiecka
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Proposta de diretiva
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Informações incluídas na comunicação 
de opção

Suprimido

A comunicação de opção deve incluir as 
seguintes informações:
a) Identificação do contribuinte ou dos 
membros do grupo;
b) Relativamente a um grupo, a prova do 
preenchimento das condições previstas 
nos artigos 54.º e 55.º;
c) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos dos artigos 78.º,
d) A forma jurídica, sede social e o local 
de direção efetiva dos contribuintes;
e) Exercício fiscal aplicável.
A Comissão pode adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação de opção. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 106 – título

Texto da Comissão Alteração

Informações incluídas na comunicação de 
opção

Informações incluídas na comunicação 
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Or. de

Alteração 350
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A comunicação de opção deve incluir as 
seguintes informações:

Suprimido

a) Identificação do contribuinte ou dos 
membros do grupo;
b) Relativamente a um grupo, a prova do 
preenchimento das condições previstas 
nos artigos 54.º e 55.º;
c) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos dos artigos 78.º,
d) A forma jurídica, sede social e o local 
de direção efetiva dos contribuintes;
e) Exercício fiscal aplicável.

Or. pt

Alteração 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

A comunicação de opção deve incluir as 
seguintes informações:

A comunicação deve incluir as seguintes 
informações:

Or. de

Alteração 352
Miguel Portas
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Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Identificação do contribuinte ou dos 
membros do grupo;

Suprimido

Or. pt

Alteração 353
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Relativamente a um grupo, a prova do 
preenchimento das condições previstas 
nos artigos 54.º e 55.º;

Suprimido

Or. pt

Alteração 354
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos dos artigos 78.º,

Suprimido

Or. pt

Alteração 355
Miguel Portas
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Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A forma jurídica, sede social e o local 
de direção efetiva dos contribuintes;

Suprimido

Or. pt

Alteração 356
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exercício fiscal aplicável. Suprimido

Or. pt

Alteração 357
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação de opção. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Suprimido

Or. pt

Alteração 358
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 106 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação de opção. Esse ato de 
execução é aprovado nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

A Comissão deve adotar um ato que 
estabeleça um formulário normalizado de 
comunicação. Esse ato de execução é 
aprovado nos termos do procedimento de 
regulamentação a que se refere o 
artigo 131.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 359
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Controlo da comunicação de opção Suprimido
1. A autoridade competente à qual a 
comunicação de opção é validamente 
apresentada deve analisar se, com base 
nas informações contidas na 
comunicação, o grupo preenche as 
exigências impostas pela presente diretiva. 
Presume-se que a comunicação foi aceite, 
salvo se tiver sido rejeitada no prazo
máximo de três meses a contar da sua 
receção.
2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações 
pertinentes em conformidade com o artigo 
106.º, qualquer constatação posterior de 
que a divulgação da lista de membros do 
grupo é incorreta não invalida a 
comunicação de opção. A comunicação 
deve ser corrigida e devem ser tomadas 
quaisquer outras medidas que sejam 
consideradas necessárias a partir do 
início do exercício fiscal em que a 
constatação tiver sido feita. Sempre que 
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não tenha havido divulgação completa de 
todas as informações pertinentes, a 
autoridade fiscal principal, de acordo com 
as outras autoridades competentes 
interessadas pode invalidar a 
comunicação de opção inicial.

Or. fr

Alteração 360
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Controlo da comunicação de opção Suprimido
1. A autoridade competente à qual a 
comunicação de opção é validamente 
apresentada deve analisar se, com base 
nas informações contidas na 
comunicação, o grupo preenche as 
exigências impostas pela presente diretiva. 
Presume-se que a comunicação foi aceite, 
salvo se tiver sido rejeitada no prazo 
máximo de três meses a contar da sua 
receção.
2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações 
pertinentes em conformidade com o artigo 
106.º, qualquer constatação posterior de 
que a divulgação da lista de membros do 
grupo é incorreta não invalida a 
comunicação de opção. A comunicação 
deve ser corrigida e devem ser tomadas 
quaisquer outras medidas que sejam 
consideradas necessárias a partir do 
início do exercício fiscal em que a 
constatação tiver sido feita. Sempre que 
não tenha havido divulgação completa de 
todas as informações pertinentes, a 
autoridade fiscal principal, de acordo com 
as outras autoridades competentes 
interessadas pode invalidar a 



AM\885627PT.doc 195/236 PE478.376v01-00

PT

comunicação de opção inicial.

Or. fr

Justificação

No âmbito de um sistema obrigatório, não se justifica qualquer comunicação.

Alteração 361
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Controlo da comunicação de opção Suprimido
1. A autoridade competente à qual a 
comunicação de opção é validamente 
apresentada deve analisar se, com base 
nas informações contidas na 
comunicação, o grupo preenche as 
exigências impostas pela presente diretiva. 
Presume-se que a comunicação foi aceite, 
salvo se tiver sido rejeitada no prazo 
máximo de três meses a contar da sua 
receção.
2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações 
pertinentes em conformidade com o artigo 
106.º, qualquer constatação posterior de 
que a divulgação da lista de membros do 
grupo é incorreta não invalida a 
comunicação de opção. A comunicação 
deve ser corrigida e devem ser tomadas 
quaisquer outras medidas que sejam 
consideradas necessárias a partir do 
início do exercício fiscal em que a 
constatação tiver sido feita. Sempre que 
não tenha havido divulgação completa de 
todas as informações pertinentes, a 
autoridade fiscal principal, de acordo com 
as outras autoridades competentes 
interessadas pode invalidar a 
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comunicação de opção inicial.

Or. pt

Alteração 362
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Controlo da comunicação de opção Suprimido
1. A autoridade competente à qual a 
comunicação de opção é validamente 
apresentada deve analisar se, com base 
nas informações contidas na 
comunicação, o grupo preenche as 
exigências impostas pela presente diretiva. 
Presume-se que a comunicação foi aceite, 
salvo se tiver sido rejeitada no prazo 
máximo de três meses a contar da sua 
receção.
2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações 
pertinentes em conformidade com o artigo 
106.º, qualquer constatação posterior de 
que a divulgação da lista de membros do 
grupo é incorreta não invalida a 
comunicação de opção. A comunicação 
deve ser corrigida e devem ser tomadas 
quaisquer outras medidas que sejam 
consideradas necessárias a partir do 
início do exercício fiscal em que a 
constatação tiver sido feita. Sempre que 
não tenha havido divulgação completa de 
todas as informações pertinentes, a 
autoridade fiscal principal, de acordo com 
as outras autoridades competentes 
interessadas pode invalidar a 
comunicação de opção inicial.

Or. en
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Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 107 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlo da comunicação de opção Controlo da comunicação

Or. de

Alteração 364
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente à qual a 
comunicação de opção é validamente 
apresentada deve analisar se, com base 
nas informações contidas na 
comunicação, o grupo preenche as 
exigências impostas pela presente diretiva. 
Presume-se que a comunicação foi aceite, 
salvo se tiver sido rejeitada no prazo 
máximo de três meses a contar da sua 
receção.

Suprimido

Or. pt

Alteração 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 107 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente à qual a 
comunicação de opção é validamente 
apresentada deve analisar se, com base nas 
informações contidas na comunicação, o 
grupo preenche as exigências impostas pela 
presente diretiva. Presume-se que a 
comunicação foi aceite, salvo se tiver sido 
rejeitada no prazo máximo de três meses a 
contar da sua receção.

1. A autoridade competente à qual a 
comunicação é validamente apresentada 
deve analisar se, com base nas informações 
contidas na comunicação, o grupo 
preenche as exigências impostas pela 
presente diretiva. Presume-se que a 
comunicação foi aceite, salvo se tiver sido 
rejeitada no prazo máximo de três meses a 
contar da sua receção.

Or. de

Alteração 366
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações 
pertinentes em conformidade com o artigo 
106.º, qualquer constatação posterior de 
que a divulgação da lista de membros do 
grupo é incorreta não invalida a 
comunicação de opção. A comunicação 
deve ser corrigida e devem ser tomadas 
quaisquer outras medidas que sejam 
consideradas necessárias a partir do 
início do exercício fiscal em que a 
constatação tiver sido feita. Sempre que 
não tenha havido divulgação completa de 
todas as informações pertinentes, a 
autoridade fiscal principal, de acordo com 
as outras autoridades competentes 
interessadas pode invalidar a 
comunicação de opção inicial.

Suprimido

Or. pt
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Alteração 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 107 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações pertinentes 
em conformidade com o artigo 106.º, 
qualquer constatação posterior de que a 
divulgação da lista de membros do grupo é 
incorreta não invalida a comunicação de 
opção. A comunicação deve ser corrigida e 
devem ser tomadas quaisquer outras 
medidas que sejam consideradas 
necessárias a partir do início do exercício 
fiscal em que a constatação tiver sido feita. 
Sempre que não tenha havido divulgação 
completa de todas as informações 
pertinentes, a autoridade fiscal principal, de 
acordo com as outras autoridades 
competentes interessadas pode invalidar a 
comunicação de opção inicial.

2. Desde que o contribuinte tenha 
divulgado todas as informações pertinentes 
em conformidade com o artigo 106.º,
qualquer constatação posterior de que a 
divulgação da lista de membros do grupo é 
incorreta não invalida a comunicação. A 
comunicação deve ser corrigida e devem 
ser tomadas quaisquer outras medidas que 
sejam consideradas necessárias a partir do 
início do exercício fiscal em que a 
constatação tiver sido feita. Sempre que 
não tenha havido divulgação completa de 
todas as informações pertinentes, a 
autoridade fiscal principal, de acordo com 
as outras autoridades competentes 
interessadas pode invalidar a comunicação 
inicial.

Or. de

Alteração 368
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 108

Texto da Comissão Alteração

Exercício fiscal Suprimido
1. Todos os membros de um grupo têm o 
mesmo exercício fiscal.
2. Quando seja objeto de fusão com um 
grupo já existente, o contribuinte deve 
alinhar o seu exercício fiscal com o do 
grupo. A quota-parte do contribuinte 
relativa a esse exercício fiscal é calculada 
proporcionalmente, sendo tidos em conta 
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o número de meses de calendário durante 
os quais a sociedade fez parte do grupo.
3. A quota-parte do contribuinte relativa 
ao exercício fiscal em que deixou o grupo 
é calculada proporcionalmente, sendo 
tidos em conta o número de meses de 
calendário durante os quais a sociedade 
fez parte do grupo.
4. No caso de adesão a um grupo de um 
contribuinte individual, este deve ser 
considerado como se o seu o exercício 
fiscal expirasse no dia anterior ao da sua 
adesão.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 108 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando seja objeto de fusão com um 
grupo já existente, o contribuinte deve 
alinhar o seu exercício fiscal com o do 
grupo. A quota-parte do contribuinte 
relativa a esse exercício fiscal é calculada 
proporcionalmente, sendo tidos em conta o 
número de meses de calendário durante os 
quais a sociedade fez parte do grupo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 370
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 108 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de adesão a um grupo de um 
contribuinte individual, este deve ser 
considerado como se o seu o exercício 
fiscal expirasse no dia anterior ao da sua 
adesão.

4. Não afeta a versão portuguesa;

Or. de

Alteração 371
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Apresentação da declaração fiscal Suprimido
1. Um contribuinte individual deve 
apresentar a sua declaração fiscal à 
autoridade competente.
No caso de um grupo, o contribuinte 
principal deve apresentar a declaração 
fiscal consolidada do grupo à autoridade 
fiscal principal.
2. A declaração serve para avaliar as 
obrigações fiscais de cada membro do 
grupo. Se a legislação de um 
Estado-Membro determinar que uma 
declaração fiscal tem o estatuto jurídico 
de uma liquidação tributária e deve ser 
tratada como um instrumento de 
execução das dívidas fiscais, a declaração 
fiscal consolidada deve ter o mesmo efeito 
em relação a um membro do grupo 
devedor de imposto nesse 
Estado-Membro.
3. Quando a declaração fiscal 
consolidada não tiver o estatuto jurídico 
de uma liquidação tributária para efeitos 
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de execução de uma dívida fiscal, a 
autoridade competente de um 
Estado-Membro pode, relativamente a um 
membro do grupo residente ou situado no 
referido Estado-Membro, emitir um 
instrumento de direito nacional que 
autorize a execução no Estado-Membro. 
Esse instrumento deve incluir os dados 
constantes da declaração fiscal 
consolidada relativa ao membro do grupo. 
Os recursos contra o instrumento apenas 
são admissíveis quanto à forma e não no 
que diz respeito à liquidação subjacente. 
O procedimento rege-se pela legislação 
nacional do respetivo Estado-Membro.
4. Nos casos em que se presuma a 
existência de um estabelecimento estável 
em conformidade com o do artigo 61.º, n.º 
3, o contribuinte principal é responsável 
por todas as obrigações relacionadas com 
a tributação desse estabelecimento estável.
5. A declaração fiscal de um contribuinte 
individual deve ser apresentada no prazo 
previsto pela legislação do Estado-
Membro em que este resida ou no qual 
dispõe de um estabelecimento estável. A 
declaração fiscal consolidada deve ser 
apresentada nos nove meses a seguir ao 
final do exercício fiscal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 372
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo da declaração fiscal Suprimido
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1. A declaração fiscal de um contribuinte 
individual deve incluir a seguinte 
informação:
a) Identificação do contribuinte;
b) Exercício fiscal da declaração fiscal;
c) Cálculo da matéria coletável;
d) Identificação de quaisquer sociedades 
associadas nos termos do artigo 78.º
2. A declaração fiscal consolidada deve 
incluir as seguintes informações:
a) Identificação do contribuinte;
b) Identificação de todos os membros do 
grupo;
c) Identificação de quaisquer sociedades
associadas nos termos dos artigos 78.º,
d) Exercício fiscal da declaração fiscal;
e) Cálculo da matéria coletável de cada 
membro do grupo;
f) Cálculo da matéria coletável 
consolidada;
g) Cálculo da quota-parte do resultado de 
cada membro do grupo;
h) Cálculo do imposto devido por cada 
membro do grupo;

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 373
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 110 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O formato da declaração fiscal 
uniforme é concebido pela Comissão em 
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cooperação com as administrações fiscais 
dos Estados-Membros.

Or. lv

Alteração 374
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 111

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de erros na declaração 
fiscal

Suprimido

O contribuinte principal deve comunicar 
à autoridade fiscal principal os erros 
constatados na declaração fiscal 
consolidada. A autoridade fiscal principal 
deve, quando necessário, proferir uma 
decisão nos termos do artigo 114.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 375
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

Não apresentação de declaração fiscal Suprimido
Quando o contribuinte principal não 
apresentar a declaração fiscal 
consolidada, a autoridade fiscal principal 
emite uma avaliação no prazo de três 
meses, com base numa estimativa que tem 
em conta a informação disponível. O 
contribuinte principal pode recorrer dessa 
avaliação.
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Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 376
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Regras relativas à apresentação da 
declaração por via eletrónica, ao 

formulário de declaração fiscal e aos 
documentos comprovativos

Suprimido

A Comissão pode adotar atos que 
estabeleçam as regras relativas à 
apresentação da declaração por via 
eletrónica, ao formulário da declaração 
fiscal, ao formulário da declaração fiscal 
consolidada, bem como aos documentos 
comprovativos exigidos. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 131.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 377
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 114

Texto da Comissão Alteração

Liquidações alteradas Suprimido
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1. No que diz respeito a um contribuinte 
individual, as auditorias e liquidações são 
regidas pela legislação nacional do 
Estado-Membro em que aquele seja 
residente ou no qual disponha de um 
estabelecimento estável.
2. A autoridade fiscal principal deve 
verificar se a declaração fiscal 
consolidada é conforme com o disposto no 
artigo 110.º, n.º 2.
3. A autoridade fiscal principal pode 
adotar uma liquidação alterada, o mais 
tardar, três anos após a data limite para a 
apresentação da declaração fiscal 
consolidada ou, no caso de nenhuma 
resposta ter sido apresentada até esta 
data, o mais tardar, no prazo de três anos 
a contar da adoção de uma avaliação nos 
termos do artigo 112.º
Uma liquidação alterada não pode ser 
adotada mais do que uma vez durante um 
período de 12 meses.
4. O n.º 3 não é aplicável sempre que uma 
liquidação alterada seja adotada em 
cumprimento de uma decisão dos 
tribunais do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal, nos termos do 
artigo 123.º, ou em resultado de um 
acordo mútuo ou de um procedimento de 
arbitragem com um país terceiro. Essas 
liquidações alteradas são adotadas nos 12 
meses a seguir à data da decisão dos 
tribunais do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal ou da 
conclusão do processo.
5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, uma 
liquidação alterada pode ser adotada no 
prazo de seis anos a contar do termo do 
prazo para a apresentação da declaração 
fiscal consolidada quando justificado por 
uma declaração inexata intencional ou 
por negligência grosseira da parte dos 
contribuintes, ou no prazo de 12 anos a 
contar da data em que a declaração 
inexata seja objeto de processo penal. A 
nova liquidação é adotada no prazo de 12 
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meses após a constatação da declaração 
inexata, salvo se outro período mais 
alargado for objetivamente justificado 
pela necessidade de novos inquéritos ou 
de investigações. Essa liquidação alterada 
refere-se exclusivamente à matéria 
abrangida pela declaração inexata.
6. Antes de adotar uma liquidação 
alterada, a autoridade fiscal principal 
consulta as autoridades competentes dos 
Estados-Membros em que um membro do 
grupo seja considerado residente ou 
estabelecido. Essas autoridades podem 
manifestar a sua opinião no prazo de um 
mês a contar da data de consulta.
A autoridade competente de um Estado-
Membro em que um membro do grupo 
seja considerado residente ou estabelecido 
pode solicitar à autoridade fiscal principal 
que adote uma liquidação alterada. A não 
adoção dessa liquidação no prazo de três 
meses é considerada uma recusa.
7. Não pode ser adotada nenhuma 
liquidação alterada que tenha como 
objetivo ajustar a matéria coletável 
consolidada sempre que a diferença entre 
a matéria coletável declarada e a 
corrigida não exceda o menor dos 
seguintes montantes: 5 000 euros ou 1 % 
da matéria coletável consolidada.
Não pode ser adotada nenhuma 
liquidação alterada que tenha como 
objetivo ajustar o cálculo da repartição 
das partes sempre que o total das partes 
dos membros do grupo considerados 
residentes ou estabelecidos num Estado-
Membro tenha de ser ajustada em menos 
de 0,5 %.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 378
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 115

Texto da Comissão Alteração

Base de dados central Suprimido
A declaração fiscal consolidada e os 
documentos comprovativos apresentados 
pelo contribuinte principal devem ser 
armazenados numa base de dados central 
a que todas as autoridades competentes 
possam ter acesso. A base de dados 
central deve ser regularmente atualizada 
com todos os documentos e informações, 
bem como todas as decisões e avisos 
emitidos pela autoridade fiscal principal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 115 – título

Texto da Comissão Alteração

Base de dados central Autoridade central de coordenação e 
gestão de uma base de dados central

Or. de

Alteração 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 115 – parágrafo -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Será criada uma autoridade fiscal central 
para a União Europeia. A autoridade 
fiscal central coordenará as atividades das 
autoridades fiscais dos Estados-Membros 
em conformidade com a presente diretiva 
e gerirá uma base de dados central.

Or. de

Alteração 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 115 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A declaração fiscal consolidada e os 
documentos comprovativos apresentados 
pelo contribuinte principal devem ser 
armazenados numa base de dados central a 
que todas as autoridades competentes 
possam ter acesso. A base de dados central 
deve ser regularmente atualizada com 
todos os documentos e informações, bem 
como todas as decisões e avisos emitidos 
pela autoridade fiscal principal.

A declaração fiscal consolidada e os 
documentos comprovativos apresentados 
pelo contribuinte principal devem ser 
armazenados nesta base de dados central a 
que todas as autoridades competentes 
possam ter acesso. A base de dados central 
deve ser regularmente atualizada com 
todos os documentos e informações, bem 
como todas as decisões e avisos emitidos 
pela autoridade fiscal principal.

Or. de

Alteração 382
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 116

Texto da Comissão Alteração

Designação do contribuinte principal Suprimido
O contribuinte principal, designado em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 6, não 
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pode ser posteriormente alterado. No 
entanto, quando o contribuinte principal 
deixar de satisfazer os critérios 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 6, um novo 
contribuinte principal é designado pelo 
grupo.
Em circunstâncias excecionais, as 
autoridades fiscais competentes dos 
Estados-Membros em que os membros de 
um grupo sejam considerados residentes 
ou no qual possuam um estabelecimento 
estável podem, no prazo de seis meses 
após a comunicação de opção ou nos seis 
meses seguintes a uma reorganização que 
implique o contribuinte principal, decidir 
de comum acordo que um contribuinte 
que não seja o contribuinte designado 
pelo grupo passe a ser o contribuinte 
principal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 116 –  parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excecionais, as 
autoridades fiscais competentes dos 
Estados-Membros em que os membros de 
um grupo sejam considerados residentes ou 
no qual possuam um estabelecimento 
estável podem, no prazo de seis meses após 
a comunicação de opção ou nos seis meses 
seguintes a uma reorganização que 
implique o contribuinte principal, decidir 
de comum acordo que um contribuinte que 
não seja o contribuinte designado pelo 

Em circunstâncias excecionais, as 
autoridades fiscais competentes dos 
Estados-Membros em que os membros de 
um grupo sejam considerados residentes ou 
no qual possuam um estabelecimento 
estável podem, no prazo de seis meses após 
a comunicação ou nos seis meses seguintes 
a uma reorganização que implique o 
contribuinte principal, decidir de comum 
acordo que um contribuinte que não seja o 
contribuinte designado pelo grupo passe a 
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grupo passe a ser o contribuinte principal. ser o contribuinte principal.

Or. de

Alteração 384
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 117

Texto da Comissão Alteração

Conservação dos registos Suprimido
Um contribuinte individual e, no caso de 
um grupo, cada membro do grupo deve 
conservar registos e documentos 
comprovativos suficientemente 
pormenorizados que garantam a correta 
aplicação da presente diretiva e permitam 
a realização de auditorias.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 385
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 118

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de informações às 
autoridades competentes

Suprimido

A pedido da autoridade competente do 
Estado-Membro em que reside ou no qual 
se encontra situado o seu estabelecimento 
estável, o contribuinte fornece todas as 
informações relevantes para a 
determinação das suas obrigações fiscais. 
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A pedido da autoridade fiscal principal, o 
contribuinte principal fornece todas as 
informações pertinentes para a 
determinação da matéria coletável 
consolidada ou das obrigações fiscais de 
qualquer membro do grupo.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 386
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 119

Texto da Comissão Alteração

Pedido de parecer da autoridade 
competente

Suprimido

1. Um contribuinte pode solicitar um 
parecer à autoridade competente do 
Estado-Membro em que reside ou em que 
possua um estabelecimento estável sobre a 
aplicação da presente diretiva, em relação 
a uma determinada transação ou 
conjunto de transações que pretenda 
efetuar. Um contribuinte pode também 
solicitar um parecer relativamente à 
proposta de composição de um grupo. A 
autoridade competente envidará todos os 
esforços para responder a esse pedido 
num prazo razoável.
Desde que sejam divulgadas todas as 
informações pertinentes sobre a transação 
prevista ou a série de transações previstas, 
o parecer emitido pela autoridade 
competente é vinculativo para essa parte, 
salvo se posteriormente os tribunais do 
Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal emitirem decisão contrária nos 
termos do artigo 123.º Se o contribuinte 
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não concordar com o parecer pode atuar 
segundo a sua própria interpretação, mas 
deve chamar a atenção para tal facto na 
sua declaração fiscal ou declaração fiscal 
consolidada. 
2. Sempre que dois ou mais membros do 
grupo em Estados-Membros diferentes 
estejam diretamente envolvidos numa 
transação específica ou numa série de 
transações ou nos casos em que esse 
pedido diga respeito à proposta de 
composição de um grupo, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
causa devem chegar a acordo quanto a 
um parecer comum.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 387
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 120

Texto da Comissão Alteração

Comunicação entre autoridades 
competentes

Suprimido

1. As informações comunicadas nos 
termos da presente diretiva são, na 
medida do possível, facultadas por via 
eletrónica através da Rede de 
Comunicação Comum/Interface Comum 
de Sistemas (CCN/CSI).
2. Quando uma autoridade competente 
recebe um pedido de cooperação ou de 
intercâmbio de informações relativo a um 
membro do grupo, nos termos da Diretiva 
2011/16/UE, deve responder o mais tardar 
no prazo de três meses a contar da data 
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em que o pedido foi recebido.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 388
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 121

Texto da Comissão Alteração

Cláusula de sigilo Suprimido
1. Todas as informações de que um 
Estado-Membro tome conhecimento em 
aplicação da presente diretiva são 
mantidas secretas nesse Estado-Membro, 
do mesmo modo que as informações 
obtidas em aplicação da sua legislação 
nacional. Em todo o caso, as referidas 
informações:
a) São facultadas só às pessoas 
diretamente ligadas ao estabelecimento do 
imposto ou ao seu controlo 
administrativo;
b) Só são divulgadas, por outro lado, em 
relação a processos judiciais ou 
administrativos que impliquem a 
aplicação de sanções, instaurados para o 
estabelecimento ou o controlo do 
estabelecimento do imposto ou com ele 
relacionados, e unicamente às pessoas 
que intervenham diretamente nesses 
processos; todavia, as referidas 
informações podem ser divulgadas no 
decurso de audiências públicas ou em 
julgamento, se a autoridade competente 
do Estado-Membro que presta as 
informações não apresentar objeções;
c) Não são utilizadas, em caso algum, 
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para outros fins que não sejam fiscais ou 
para efeitos de processos judicial, de 
processos administrativos, instaurados 
para o estabelecimento ou o controlo do 
estabelecimento do imposto, ou com ele 
relacionados.
Além disso, os Estados-Membros podem 
prever que as informações referidas no 
primeiro subparágrafo sejam utilizadas 
para o estabelecimento de outras 
quotizações, direitos e impostos a que se 
refere o artigo 2.º da diretiva do Conselho 
2008/55/CE.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, a 
autoridade competente do 
Estado-Membro que fornece as 
informações pode autorizar a utilização 
dessas informações para outros fins no 
Estado requerente, desde que, nos termos 
da sua própria legislação, a sua utilização 
seja possível para os mesmos fins, nas 
mesmas circunstâncias.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 389
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 122

Texto da Comissão Alteração

Auditoria Suprimido
1. A autoridade fiscal principal pode 
lançar e coordenar auditorias dos 
membros do grupo. Uma auditoria pode 
também ser lançada a pedido de qualquer 
autoridade competente.
A autoridade fiscal principal e as outras 
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autoridades competentes determinam em 
conjunto o âmbito e o conteúdo de uma 
auditoria, bem como os membros do 
grupo que são objeto da auditoria.
2. Uma auditoria deve ser realizada em 
conformidade com a legislação nacional 
do Estado-Membro em que a mesma é 
efetuada, sob reserva dos necessários 
ajustamentos, a fim de assegurar a 
correta aplicação da presente diretiva.
3. A autoridade fiscal principal compila os 
resultados de todas as auditorias.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Artigo 122 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade fiscal principal pode lançar e 
coordenar auditorias dos membros do 
grupo. Uma auditoria pode também ser 
lançada a pedido de qualquer autoridade 
competente.

A autoridade fiscal principal pode lançar 
auditorias dos membros do grupo. São 
coordenadas pela autoridade fiscal 
europeia. Uma auditoria pode também ser 
lançada a pedido de qualquer autoridade 
competente ou da autoridade fiscal 
europeia. 

Or. de

Alteração 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 122 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade fiscal principal compila os 
resultados de todas as auditorias.

3. A autoridade fiscal europeia compila os 
resultados de todas as auditorias.

Or. de

Alteração 392
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 123

Texto da Comissão Alteração

Desacordo entre Estados-Membros Suprimido
1. Sempre que a autoridade competente do 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo reside ou se encontra estabelecido 
não concordar com uma decisão da 
autoridade fiscal principal proferida nos 
termos do artigo 107.º ou do artigo 114.º, 
n.ºs 3, 5 e 6, segundo parágrafo, pode 
contestar essa decisão perante os 
tribunais do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal no prazo de 
três meses.
2. A autoridade competente deve gozar de, 
pelo menos, os mesmos direitos 
processuais de que um contribuinte é 
titular nos termos do direito desse 
Estado-Membro nos processos em que se 
litigue a decisão da autoridade fiscal 
principal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.
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Alteração 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 123 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a autoridade competente do 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo reside ou se encontra estabelecido 
não concordar com uma decisão da 
autoridade fiscal principal proferida nos 
termos do artigo 107.º ou do artigo 114.º, 
n.ºs 3, 5 e 6, segundo parágrafo, pode 
contestar essa decisão perante os tribunais 
do Estado-Membro da autoridade fiscal 
principal no prazo de três meses.

1. Sempre que a autoridade competente do 
Estado-Membro em que um membro do 
grupo reside ou se encontra estabelecido 
não concordar com uma decisão da 
autoridade fiscal principal proferida nos
termos do artigo 107.º ou do artigo 114.º, 
n.ºs 3, 5 e 6, segundo parágrafo, pode 
contestar essa decisão em primeira 
instância perante a autoridade fiscal 
europeia e subsequentemente perante o 
Tribunal de Justiça da União Europeia.

Or. de

Alteração 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 123 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente deve gozar de, 
pelo menos, os mesmos direitos 
processuais de que um contribuinte é 
titular nos termos do direito desse Estado-
Membro nos processos em que se litigue a 
decisão da autoridade fiscal principal.

Suprimido

Or. de

Alteração 395
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 124
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Texto da Comissão Alteração

Meios de recurso Suprimido
1. O contribuinte principal pode recorrer 
dos seguintes atos:
a) Uma decisão de rejeição de uma 
comunicação de opção;
b) Uma comunicação em que seja 
solicitada a divulgação de documentos ou 
de informação;
c) Uma liquidação alterada;
d) Uma liquidação por não apresentação 
de uma declaração fiscal consolidada.
O recurso deve ser interposto no prazo de 
60 dias a contar da receção do ato de 
recorrido.
2. Um recurso não tem qualquer efeito 
suspensivo sobre a tributação de um 
contribuinte.
3. Sem prejuízo do disposto no artigo 
114.º, n.º 3, uma liquidação alterada pode 
ser adotada a fim de dar seguimento ao 
resultado de um recurso.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 396
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma decisão de rejeição de uma 
comunicação de opção;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 397
Sylvie Goulard

Proposta de Diretiva
Artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma decisão de rejeição de uma 
comunicação de opção;

Suprimido

Or. fr

Justificação

No âmbito de um sistema obrigatório, não se justifica qualquer comunicação.

.

Alteração 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de Diretiva
Artigo 124 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma decisão de rejeição de uma 
comunicação de opção;

a) Uma decisão de rejeição de uma 
comunicação;

Or. de

Alteração 399
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 125

Texto da Comissão Alteração

Recursos administrativos Suprimido
1. Os recursos de liquidações alteradas ou 
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de liquidações efetuadas em
conformidade com o disposto no artigo 
112.º são apreciados por um órgão 
administrativo competente para se 
pronunciar sobre recursos interpostos em 
primeira instância nos termos da 
legislação do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal. Se nesse 
Estado-Membro não existir esse 
organismo administrativo competente, os 
contribuintes principais podem interpor 
diretamente um recurso judicial.
2. Ao transmitir as suas observações ao 
órgão administrativo, a autoridade fiscal 
principal deve atuar em estreita 
colaboração com as outras autoridades 
competentes.
3. Um órgão administrativo pode, se for 
caso disso, requerer a produção de provas 
pelo contribuinte principal e a autoridade 
fiscal principal sobre os assuntos fiscais 
dos membros do grupo e de outras 
sociedades associadas e sobre a legislação 
e as práticas dos outros Estados-Membros 
interessados. As autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros em causa 
devem prestar toda a assistência 
necessária à autoridade fiscal principal.
4. Quando o órgão administrativo alterar 
a decisão da autoridade fiscal principal, a 
decisão fiscal alterada substitui a decisão 
anterior e deve ser tratada como decisão 
da autoridade fiscal principal.
5. O órgão administrativo profere a 
decisão relativa ao recurso no prazo de 
seis meses. Se até ao final desse prazo o 
contribuinte principal não receber 
nenhuma decisão, a decisão da 
autoridade fiscal principal considera-se 
confirmada.
6. Se a decisão for confirmada ou 
alterada, o contribuinte principal tem o 
direito de recorrer diretamente para os 
tribunais do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal, no prazo de 60 
dias a contar da data de receção da 
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decisão do órgão que apreciou o recurso 
administrativo.
7. Nos casos em que a decisão seja 
anulada, o órgão administrativo deve 
remeter a questão para a autoridade fiscal 
principal, que toma uma nova decisão no 
prazo de 60 dias a contar da data em que 
a decisão do órgão administrativo lhe for 
notificada. O contribuinte principal pode 
recorrer contra qualquer nova decisão, 
nos termos do n.º 1, ou diretamente para 
os tribunais do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal, no prazo de 
60 dias a contar da receção da decisão. Se 
a autoridade fiscal principal não tomar 
uma nova decisão no prazo de 60 dias, o 
contribuinte principal pode interpor 
recurso contra a decisão inicial da 
autoridade fiscal principal perante os 
tribunais do Estado-Membro da 
autoridade fiscal principal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 400
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 126

Texto da Comissão Alteração

Recursos judiciais Suprimido
1. Um recurso judicial interposto contra 
uma decisão da autoridade fiscal 
principal deve ser regido pela legislação 
do Estado-Membro dessa autoridade 
fiscal, em conformidade com o disposto 
no n.º 3.
2. Ao transmitir as suas observações aos 
órgãos jurisdicionais, a autoridade fiscal 
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principal deve atuar em estreita 
colaboração com as outras autoridades 
competentes.
3. Um órgão jurisdicional nacional pode, 
se for caso disso, requerer a produção de 
provas pelo contribuinte principal e pela 
autoridade fiscal principal sobre os 
assuntos fiscais dos membros do grupo e 
de outras sociedades associadas, sobre a 
legislação, bem como sobre as práticas 
dos outros Estados-Membros 
interessados. As autoridades competentes
dos outros Estados-Membros em causa 
devem prestar toda a assistência 
necessária à autoridade fiscal principal.

Or. en

Justificação

Ajustamentos técnicos necessários devido à supressão da componente “consolidação”.

Alteração 401
Liem Hoang Ngoc

Proposta de Diretiva
Artigo 126-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO XVII-A
TAXA MÍNIMA DO IMPOSTO SOBRE 

AS SOCIEDADES 
Artigo 126.º-A

Regras para a determinação das taxas do 
imposto sobre as sociedades

Os Estados-Membros fixam as suas taxas 
nacionais do imposto sobre as sociedades 
a, no máximo, 3% abaixo da taxa legal 
média dos Estados-Membros. 
A taxa média legal do imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros é publicada 
anualmente pela Comissão. Deve ser 
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calculada com base numa média 
aritmética.

Or. fr

Alteração 402
Liem Hoang Ngoc

Proposta de Diretiva
Artigo 126-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 126.º-B
Cláusula de salvaguarda relativa ao 
imposto efetivo sobre as sociedades 

Os Estados-Membros não adotarão 
medidas suscetíveis de ocasionar uma 
redução do imposto efetivo sobre as 
sociedades. 

Or. fr

Alteração 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de Diretiva
Artigo 127 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o ao Conselho.

2. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 404
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 128 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 2.º, 14.º, 34.º e 42.º, pode ser 
revogada pelo Conselho em qualquer 
momento.

1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 2.º, 14.º, 34.º e 42.º, pode ser 
revogada pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho em qualquer momento.

Or. de

Alteração 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 129 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho pode formular objeções a 
um ato delegado no prazo de três meses a 
contar da data da respetiva notificação.

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objeções a um ato 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação.

Or. de

Alteração 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, no termo desse prazo, o Conselho não 
tiver formulado objeções ao ato delegado, 
este é publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia e entra em vigor na data nele 
prevista.

Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções ao ato 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em vigor 
na data nele prevista.

Or. de
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Alteração 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O ato delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo desse período se o 
Conselho tiver informado a Comissão de 
que decidiu não formular objeções.

O ato delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo desse período se 
tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que decidiram não formular objeções.

Or. de

Alteração 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 130

Texto da Comissão Alteração

Informação do Parlamento Europeu Suprimido
O Parlamento Europeu deve ser 
informado dos atos delegados adotados 
pela Comissão, das objeções que lhe 
sejam formuladas ou da decisão de 
revogação de poderes do Conselho.

Or. de

Alteração 409
Iliana Ivanova

Proposta de diretiva
Artigo 130 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu deve ser informado 
dos atos delegados adotados pela 
Comissão, das objeções que lhe sejam 
formuladas ou da decisão de revogação de 
poderes do Conselho.

O Parlamento Europeu deve ser informado 
dos atos delegados adotados pela 
Comissão, das objeções que lhe sejam 
formuladas ou da decisão de revogação de 
poderes do Conselho. Qualquer futura 
avaliação do instrumento será 
comunicada aos membros da comissão 
competente do Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

A alteração é autoexplicativa.

Alteração 410
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 133 – título

Texto da Comissão Alteração

Reexame Revisão

Or. pt

Justificação

Trata-se de uma correção linguística portuguesa. Creio que as palavras adequadas para 
traduzir “review clause” são “Cláusula de Revisão”.

Alteração 411
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 

Com base nos resultados da avaliação de 
impacto independente e do eventual 
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examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

projeto-piloto a realizar antes da entrada 
em vigor da presente diretiva na UE pela 
primeira vez, bem como com base nas 
conclusões da análise subsequente 
prevista pela cláusula de revisão 
constante da presente diretiva, no prazo 
de cinco anos após a primeira entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão 
deve examinar a sua primeira aplicação e 
apresentar ao Conselho um relatório sobre 
a sua aplicação nos Estados-Membros que
a aplicaram a título facultativo, antes de o 
Conselho decidir de uma eventual 
prorrogação ou revogação da presente 
diretiva. O relatório da Comissão ao 
Conselho deve incluir, nomeadamente, 
uma análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros, da 
utilização deste instrumento pelas PME 
que optaram voluntariamente por ele e da 
sua utilidade para as mesmas, bem como 
do impacto da diretiva na cobrança de 
impostos e na receita fiscal nos Estados-
Membros que decidiram livremente 
transpô-la na suas legislações nacionais, 
bem como na luta contra a evasão fiscal, 
a fraude fiscal e a dupla tributação.

Or. en

Alteração 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu. O relatório deve 
incluir, nomeadamente, uma análise do 
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estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

impacto do mecanismo estabelecido no 
capítulo XVI da presente diretiva sobre a 
distribuição das matérias coletáveis entre 
os Estados-Membros. O relatório deve 
incluir uma análise do impacto da 
presente diretiva nas matérias coletáveis 
dos Estados-Membros, a nível nacional, 
regional e local. A Comissão deve 
analisar igualmente os efeitos económicos 
da MCCCIS na deslocalização da 
atividade económica e do emprego no 
interior da União. Este estudo de impacto 
deve incluir ainda uma análise das 
vantagens e desvantagens da possibilidade 
de tornar o sistema obrigatório; além 
disso, os dados estatísticos devem dissipar 
as preocupações (por exemplo, que a 
introdução da MCCCIS reduziria o 
crescimento económico e, em 
consequência, prejudicaria a 
competitividade dos sistemas fiscais dos 
Estados-Membros) anteriormente 
expressas por diversos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 413
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
incluir, nomeadamente, uma análise do 
impacto do mecanismo estabelecido no 
capítulo XVI da presente diretiva sobre a 
distribuição das matérias coletáveis entre 
os Estados-Membros. O relatório deve 
incluir uma análise do impacto da 
presente diretiva nas matérias coletáveis 
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dos Estados-Membros, a nível nacional, 
regional e local. A Comissão deve 
analisar igualmente os efeitos 
socioeconómicos da MCCCIS na 
deslocalização da atividade económica e 
do emprego no interior da União. A 
Comissão deve igualmente avaliar a 
possibilidade de tributar as parcerias 
como sociedades e não como entidades 
não transparentes. O relatório deve 
incluir igualmente uma análise das 
vantagens e desvantagens da possibilidade 
de tornar o sistema obrigatório. O 
relatório será acompanhado, se for caso 
disso, de propostas legislativas adequadas.

Or. en

Justificação

Avaliação dos efeitos da MCCCIS na revisão da diretiva: ao cabo de três anos, a Comissão 
deve considerar os prós e os contras da introdução de um sistema obrigatório, a fim de criar 
uma MCCCIS na UE. A Comissão deve analisar igualmente os efeitos da diretiva nas 
matérias coletáveis dos Estados-Membros a nível nacional, regional e local, incluindo os 
efeitos socioeconómicos na deslocalização da atividade económica e no emprego na UE.

Alteração 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
incluir, nomeadamente, uma análise do 
impacto do mecanismo estabelecido no 
capítulo XVI da presente diretiva sobre a 
distribuição das matérias coletáveis entre 
os Estados-Membros e as disposições de 
consolidação.
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Or. de

Alteração 415
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.
Qualquer aspeto não abrangido pelo 
âmbito da presente diretiva, 
nomeadamente a apreciação do impacto 
de taxas do imposto não harmonizadas, 
não tem de ser examinado.

Or. en

Alteração 416
Iliana Ivanova

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu. O relatório deve 
incluir, nomeadamente, uma análise do 
impacto do mecanismo estabelecido no 
capítulo XVI da presente diretiva sobre a 
distribuição das matérias coletáveis entre 
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os Estados-Membros. O relatório deve 
incluir igualmente uma análise do 
impacto do mecanismo nas economias 
nacionais e nos sistemas fiscais nacionais.

Or. en

Alteração 417
Danuta Jazłowiecka

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros. Na 
revisão da presente diretiva, deve ser 
prestada especial atenção à introdução de 
um sistema obrigatório de matéria 
coletável comum do imposto sobre 
sociedades.

Or. en

Justificação

O caráter obrigatório da matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 
contribuiria para reduzir a burocracia e prevenir a fraude fiscal. Contudo, antes de a tornar 
obrigatória, é necessário avaliar o funcionamento da MCCIS e a sua influência nas empresas 
europeias.

Alteração 418
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. O relatório deve 
incluir, nomeadamente, uma análise do 
impacto do mecanismo estabelecido no 
capítulo XVI da presente diretiva sobre a 
distribuição das matérias coletáveis entre 
os Estados-Membros. O relatório deve 
concentrar-se igualmente nas implicações 
da presente diretiva no crescimento e na 
criação de emprego, nas suas 
consequências para as operações 
mundiais das empresas da UE, bem como 
na sua eficácia para combater a evasão e 
a fraude fiscal.

Or. en

Alteração 419
Miguel Portas

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva sobre a distribuição das matérias 
coletáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão deve 
examinar a sua aplicação e apresentar o 
correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
diretiva e as taxas nacionais aplicadas
sobre a distribuição das matérias coletáveis 
entre os Estados-Membros.

Or. pt
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Alteração 420
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

De dois em dois anos, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação 
do artigo 85.º pelas autoridades nacionais.

Or. fr

Justificação

É importante assegurar que a avaliação da transparência das entidades de países terceiros 
seja relativamente uniforme nos Estados-Membros participantes.

Alteração 421
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 133 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Dois anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão apresentará 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre as potenciais 
consequências da presente diretiva para o 
mercado interno, nomeadamente no que 
respeita a eventuais distorções da 
concorrência entre empresas sujeitas às 
disposições da presente diretiva e 
empresas que não satisfazem os critérios 
de consolidação.
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Or. fr

Justificação

As consequências dessas disposições para o mercado interno, devem, apesar de inevitáveis, 
ser avaliadas e, caso sejam desfavoráveis, ser atenuadas ou compensadas, a fim de evitar 
distorções mais marcadas.

Alteração 422
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 134 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [data], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Os Estados-Membros que decidem 
livremente transpor a presente diretiva 
devem adotar e publicar, até [data], as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 423
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 135 – título

Texto da Comissão Alteração

Entrada em vigor Entrada em vigor facultativa

Or. en
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Alteração 424
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 135 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva entra em vigor no […] 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Nos Estados-Membros que livremente 
decidirem transpô-la, a presente diretiva 
entra em vigor no […] dia seguinte ao da 
sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 425
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Anexo 3 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

Versicherungsteuer Suprimido

Or. de

Justificação

Em geral, parte-se do princípio de que um imposto sobre as sociedades ou qualquer outro 
imposto similar não é dedutível nos impostos a título de despesa de funcionamento. Se assim 
fosse, a matéria coletável do imposto seria reduzida. Contudo, no caso da Alemanha, por 
exemplo, o imposto sobre seguros é um imposto sobre transações, pelo que não é comparável 
com um imposto sobre rendimentos. Em consequência, o imposto sobre seguros 
(“Versicherungsteuer”) não deve ser dedutível.


