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Alteração 8
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os défices públicos persistentes e 
consideráveis estão estreitamente 
relacionados com a atual crise social, 
económica e financeira. 
Simultaneamente, a concorrência em 
matéria fiscal entre os Estados-Membros 
é um importante fator de impedimento da 
consolidação sustentável dos orçamentos 
nacionais. Por conseguinte, a Comissão 
deve propor a introdução atempada de 
uma taxa mínima para os impostos sobre 
as sociedades, que deve ser fixada em 
25%. Essa taxa mínima reduziria a 
concorrência em matéria fiscal e, por 
conseguinte, reforçaria a liberdade dos 
Estados-Membros de cobrar impostos às 
empresas. Assim, o princípio da 
subsidiariedade não seria afetado de 
forma negativa.

Or. en

Alteração 9
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Num mercado interno  que tenha  as 
características de um mercado nacional, as 
transações entre sociedades de Estados-

(2) Num mercado interno  que tenha  as 
características de um mercado nacional, as 
transações entre sociedades de Estados-



PE491.094v01-00 4/11 AM\904092PT.doc

PT

Membros diferentes não deveriam estar 
sujeitas a condições fiscais menos 
favoráveis que as condições que se aplicam 
às mesmas transações quando efetuadas 
entre sociedades do mesmo Estado-
Membro.

Membros diferentes não deveriam estar 
sujeitas a condições fiscais menos 
favoráveis que as condições que se aplicam 
às mesmas transações quando efetuadas 
entre sociedades do mesmo Estado-
Membro. No entanto, a existência de 27 
sistemas diferentes de tributação das 
sociedades proporciona às empresas que 
operam em vários países uma margem 
considerável para práticas de elisão e 
evasão fiscais. Esta situação onera 
substancialmente os orçamentos dos 
Estados.

Or. en

Alteração 10
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A abolição da tributação dos 
pagamentos de juros e royalties no Estado-
Membro em que estes últimos são gerados, 
quer a cobrança se efetue mediante 
retenção na fonte ou mediante liquidação, 
constitui a forma mais adequada de 
eliminar as formalidades e os problemas 
acima referidos e de assegurar a igualdade 
de tratamento fiscal entre transações 
nacionais e transações transfronteiras. É 
em especial necessário abolir esses
impostos no que se refere aos pagamentos 
efetuados entre sociedades associadas de 
Estados-Membros diferentes, bem como 
entre estabelecimentos estáveis  dessas 
sociedades.

(4) A substituição de todas as formas de
tributação dos pagamentos de juros e 
royalties no Estado-Membro em que estes 
últimos são gerados, quer a cobrança se 
efetue mediante retenção na fonte ou 
mediante liquidação, por uma tributação 
harmonizada ao nível europeu constitui a 
forma mais adequada de eliminar as 
formalidades e os problemas acima 
referidos e de assegurar a igualdade de 
tratamento fiscal entre transações nacionais 
e transações transfronteiras. É em especial 
necessário introduzir um regime fiscal 
harmonizado em substituição desses
impostos no que se refere aos pagamentos 
efetuados entre sociedades associadas de 
Estados-Membros diferentes, bem como 
entre estabelecimentos estáveis  dessas 
sociedades.

Or. fr
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Alteração 11
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Convém, além disso, não privar os
Estados-Membros da possibilidade de 
adotarem medidas adequadas para 
combater as fraudes ou os abusos.

(12) Convém, além disso, adotar medidas 
adequadas para combater as fraudes, os 
abusos, a elisão fiscal e a evasão fiscal, 
quer a nível europeu quer a nível dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 12
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Convém, além disso, não privar os 
Estados-Membros da possibilidade de 
adotarem medidas adequadas para 
combater as fraudes ou os abusos.

(12) Convém, além disso, não privar os 
Estados-Membros da possibilidade de 
adotarem medidas adequadas para 
combater a fraude fiscal, a evasão fiscal
ou os abusos.

Or. en

Alteração 13
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) De modo a assegurar a boa 
implementação, de forma rendível, das 



PE491.094v01-00 6/11 AM\904092PT.doc

PT

disposições da presente diretiva, as 
sociedades devem elaborar as suas contas 
anuais, incluindo todos os dados fiscais 
relevantes, no formato eletrónico de dados 
interativos XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language).

Or. de

Alteração 14
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos de juros ou royalties 
gerados num Estado-Membro estão isentos 
de todos os impostos incidentes sobre esses 
pagamentos no Estado em questão, quer 
mediante retenção na fonte quer mediante 
liquidação, desde que o beneficiário efetivo 
dos juros ou royalties seja uma sociedade 
de outro Estado-Membro ou um 
estabelecimento estável  situado noutro 
Estado-Membro de uma sociedade de um 
Estado-Membro e seja efetivamente 
passivo de imposto sobre tais pagamentos 
nesse outro Estado-Membro.

1. Os pagamentos de juros ou royalties 
gerados num Estado-Membro estão isentos 
de todos os impostos incidentes sobre esses 
pagamentos no Estado em questão, quer 
mediante retenção na fonte quer mediante 
liquidação, desde que o beneficiário efetivo 
dos juros ou royalties seja uma sociedade 
de outro Estado-Membro ou um 
estabelecimento estável  situado noutro 
Estado-Membro de uma sociedade de um 
Estado-Membro e seja efetivamente 
passivo de imposto sobre tais pagamentos 
nesse outro Estado-Membro, a uma taxa 
não inferior a 70% da taxa legal média de 
imposto sobre as sociedades aplicável nos 
Estados-Membros. Os pagamentos de 
juros ou royalties não estarão isentos no 
Estado-Membro em que são gerados se 
esse pagamento não for tributável de 
acordo com a legislação fiscal nacional a 
que o beneficiário efetivo está sujeito 
devido a uma diferente qualificação do 
pagamento (instrumentos híbridos) ou a 
uma diferente qualificação do pagador e 
do destinatário (entidades híbridas). 

Or. en
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Alteração 15
Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pagamentos de juros ou royalties 
gerados num Estado-Membro estão isentos 
de todos os impostos incidentes sobre esses 
pagamentos no Estado em questão, quer 
mediante retenção na fonte quer mediante 
liquidação, desde que o beneficiário efetivo 
dos juros ou royalties seja uma sociedade 
de outro Estado-Membro ou um 
estabelecimento estável  situado noutro 
Estado-Membro de uma sociedade de um 
Estado-Membro e seja efetivamente 
passivo de imposto sobre tais pagamentos 
nesse outro Estado-Membro.

1. Os pagamentos de juros ou royalties 
gerados num Estado-Membro estão isentos 
de todos os impostos incidentes sobre esses 
pagamentos no Estado em questão, quer 
mediante retenção na fonte quer mediante 
liquidação, desde que o beneficiário efetivo 
dos juros ou royalties seja uma sociedade 
de outro Estado-Membro ou um 
estabelecimento estável  situado noutro 
Estado-Membro de uma sociedade de um 
Estado-Membro e seja efetivamente 
passivo de imposto sobre tais pagamentos 
nesse outro Estado-Membro, a uma taxa 
não inferior a 70% da taxa legal média de 
imposto sobre as sociedades aplicável nos 
Estados-Membros. Os pagamentos de 
juros ou royalties não estarão isentos no 
Estado-Membro em que são gerados se 
esse pagamento não for tributável de 
acordo com a legislação fiscal nacional a 
que o beneficiário efetivo está sujeito 
devido a uma diferente qualificação do 
pagamento (instrumentos híbridos) ou a 
uma diferente qualificação do pagador e 
do destinatário (entidades híbridas). 

Or. en

Justificação

A fim de prevenir a dupla não tributação devido a discrepâncias a nível dos regimes fiscais 
nos Estados-Membros e a subtributação dos rendimentos sob a forma de juros das empresas, 
é necessária uma tributação mínima e os Estados-Membros devem poder recusar os 
benefícios da presente diretiva, caso os contribuintes utilizem instrumentos ou entidades 
híbridas para evitar a tributação. O Parlamento Europeu solicitou a introdução de tais 
medidas nas suas recentes resoluções sobre o regime fiscal comum aplicável às 
sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes (reformulação) e 
sobre meios concretos de lutar contra a fraude e a evasão fiscais.
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Alteração 16
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se se tratar de um contribuinte na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva do 
Conselho relativa a uma matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades.

Or. en

Alteração 17
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) tenha uma participação de, no mínimo, 
10  % no capital da outra sociedade, ou

i) tenha uma participação de, no mínimo, 
25  % no capital da outra sociedade, ou

Or. en

Alteração 18
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a outra sociedade tenha uma 
participação de, no mínimo, 10  % no seu 
capital, ou

ii) a outra sociedade tenha uma 
participação de, no mínimo, 25  % no seu 
capital, ou

Or. en
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Alteração 19
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma terceira sociedade tenha uma 
participação de, no mínimo, 10  % tanto no 
seu capital como no capital da outra 
sociedade.

iii) uma terceira sociedade tenha uma 
participação de, no mínimo, 25 % tanto no 
seu capital como no capital da outra 
sociedade.

Or. en

Alteração 20
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Fraudes e abusos Fraude fiscal, evasão fiscal e abusos

Or. en

Alteração 21
Ivo Strejček

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem retirar o 
benefício da aplicação da presente diretiva, 
ou recusar-se a aplicá-la, no caso de 
operações que tenham por principal 
motivo, ou que se contem entre os seus 
motivos principais, a fraude fiscal, a 
evasão fiscal ou práticas abusivas.

2. Os Estados-Membros podem retirar o 
benefício da aplicação da presente diretiva, 
ou recusar-se a aplicá-la, no caso de 
operações que tenham por principal 
motivo, ou que se contem entre os seus 
motivos principais, a fraude fiscal, a
evasão fiscal ou práticas fiscais abusivas, 
incluindo alguns casos de elisão fiscal.
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Or. en

Alteração 22
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 1.º, n.ºs 1 e 3, 2.º, 
alíneas c) e d), e anexo I, parte A  até 1 de 
janeiro de 2012 . Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 1.º, n.ºs 1 e 3, 2.º, 
alíneas c) e d), e anexo I, parte A  até 31 
dezembro 2013 . Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente diretiva.

Or. de

Alteração 23
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As sociedades elaboram as suas 
contas anuais, incluindo todos os dados 
fiscais relevantes, no formato eletrónico 
de dados interativos XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language).

Or. de

Alteração 24
Wolf Klinz
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de dezembro de 2016 , a Comissão 
apresenta ao Conselho um relatório sobre o 
impacto económico da presente diretiva.

Até 31 de dezembro 2015 , a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre o impacto 
económico da presente diretiva.

Or. de

Alteração 25
Liem Hoang Ngoc

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não afeta a aplicação de 
disposições internas ou baseadas em 
acordos que vão além do disposto na 
presente diretiva e se destinem a eliminar 
ou a mitigar a dupla tributação de juros e 
royalties.

A presente diretiva não afeta a aplicação de 
disposições internas ou baseadas em 
acordos que vão além do disposto na 
presente diretiva e se destinem a eliminar 
ou a mitigar a dupla tributação e a dupla 
não tributação de juros e royalties.

Or. en


