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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

relativo à proposta de diretiva do Conselho sobre um sistema comum de imposto sobre 
as transações financeiras e que altera a Diretiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0594),

– Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0355/2011),

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Parlamento cipriota e pelo 
Parlamento sueco, no âmbito do Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não 
respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2012),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 

(1) A recente crise financeira levou a 
debates, a todos os níveis, sobre um 
possível novo imposto sobre o setor 
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financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades 
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
os orçamentos gerais ou políticas 
específicas.

financeiro e, em especial, um imposto 
sobre as transações financeiras (ITF). Este 
debate decorre da vontade de garantir que o 
setor financeiro contribua para os custos da 
crise, passando a ser tributado, no futuro, 
de uma forma equitativa em relação a 
outros setores; desincentivando atividades
demasiado arriscadas por parte das 
instituições financeiras; complementando 
as medidas reguladoras destinadas a evitar 
crises futuras e a gerar novas receitas para 
orçamentos gerais, nomeadamente, como 
contributo para a consolidação 
financeira, ou políticas especificas, em 
especial as que estimulam o crescimento.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Além disso, no atual período de 
grave crise financeira e, em particular, 
tendo em conta as previsões de baixo 
crescimento na União um ITF poderá ter 
um impacto positivo na perspetiva de 
crescimento a médio e longo prazo ao: 
a) reduzir o contributo desproporcionado 
das transações não produtivas e, deste 
modo, contribuir de forma significativa 
para reduzir os riscos de futuras crises 
sistémicas e, por conseguinte, os graves 
custos dessas crises em termos de 
crescimento; 
b) mudar a carga fiscal dos investimentos 
de trabalho e produtivos para as 
atividades financeiras com graves 
externalidades para a economia real; 
c) gerar receitas adicionais para a despesa 
pública e contribuir para diminuir a 
tributação do rendimento, o que constitui 
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um importante pré-requisito para 
estimular a procura e o consumo e, 
consequentemente, o crescimento.

Or. en

Justificação

Os estudos publicados recentemente mostram que o impacto da introdução de um ITF ao 
nível do PIB é provável que atinja 0,25 % no mínimo. Além disso, graças a um ITF, os 
especuladores a curto prazo, tais como fundos de cobertura ou operadores de alta frequência, 
são os que mais pagariam. O ITF iria deste modo desincentivar a especulação a curto prazo 
em contrapartida do investimento a longo prazo. Por fim, um ITF iria gerar receitas 
adicionais. 

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Um ITF serviria melhor a sua dupla 
função (gerar receitas adicionais através 
de uma tributação mais justa face aos 
outros setores e travar a especulação 
excessiva e prejudicial no atual sistema 
financeiro) quando implementado a uma 
escala mundial. No entanto, tendo em 
conta a inexistência de um acordo 
internacional juridicamente vinculativo, a 
União, na qualidade de representante de 
um dos maiores mercados de serviços 
financeiros do mundo, tem de assumir um 
papel de liderança na coordenação e na 
implementação de uma tributação através 
de um ITF bem concebido, que irá criar 
uma conjuntura mais forte para a 
celebração de um acordo internacional.

Or. en

Justificação

Um imposto mundial seria uma melhor solução, mas ao tomar a liderança, a Europa vai dar 
aos outros um forte incentivo político para seguirem o mesmo caminho.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Em conformidade com os 
compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros no que respeita a 
eliminação de obstáculos e a promoção de 
uma maior integração no mercado 
interno, como foi sublinhado na 
comunicação da Comissão de 13 de abril 
de 2011, denominada «Ato para o 
Mercado Único – Doze alavancas para 
estimular o crescimento e reforçar a 
confiança mútua – Juntos para um novo 
crescimento», a presente diretiva será 
implementada à escala da União. No 
entanto, de modo a acelerar o processo, 
alguns Estados-Membros podem adotar o 
disposto na presente diretiva como forma 
de cooperação reforçada, nos termos do 
artigo 329.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

A cooperação reforçada prevista nos artigos 326.º a 334.º do TFUE constitui uma alternativa 
válida para a acelerar o processo. 

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A presente diretiva não se refere à 
gestão das receitas provenientes do ITF. 
No entanto, tendo em conta a proposta da 
Comissão de um regulamento do 
Conselho que estabelece o quadro 
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financeiro plurianual para os anos de 
2014 a 2020 e, em particular, o disposto 
sobre os recursos próprios da União, 
poderá ser previsto que parte da receita 
proveniente de um ITF seja gerida ao 
nível da União, quer como parte dos 
recursos próprios da União, quer como 
estando diretamente associada a políticas 
ou bens públicos específicos da União, 
nomeadamente, o financiamento de 
objetivos de ajuda ao desenvolvimento, a 
luta contra as alterações climáticas, o 
desenvolvimento sustentável e o 
Estado-Providência da União. Em 
conformidade com as estimativas 
preliminares e dependendo das reações do 
mercado, as receitas provenientes de um 
ITF podem atingir 57 mil milhões de EUR 
anualmente, se for implementado à escala 
da União.

Or. en

Justificação

A gestão dos recursos do ITF deve ser efetuada no contexto da Proposta do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a todas as 
operações financeiras, na condição de que, 
pelo menos, uma parte na transação seja 
estabelecida num Estado-Membro e que
uma instituição financeira estabelecida no 
território de um Estado-Membro seja parte 
na transação, quer agindo por sua própria 
conta, ou por conta de outrem, ou em nome 
de outra parte na transação.

2. A presente diretiva é aplicável, em 
conformidade com o artigo 3.º, a todas as 
operações financeiras, sujeita às seguintes 
condições:

a) pelo menos, uma parte na transação 
esteja estabelecida num Estado-Membro e 
uma instituição financeira estabelecida no 



PE480.888v01-00 10/19 PR\891774PT.doc

PT

território de um Estado-Membro seja parte 
na transação, quer agindo por sua própria 
conta, ou por conta de outrem, ou em nome 
de outra parte na transação; ou

b) A transação envolva um instrumento 
financeiro emitido por entidades jurídicas 
registadas na União.

Or. en

Justificação

A conjugação dos princípios da residência e da emissão irá assegurar que o ITF abranja 
todas as transações e todos os intervenientes.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) seja parte de uma transação 
financeira relativamente a um 
instrumento financeiro emitido no 
território de um Estado-Membro ou da 
União.

Or. en

Justificação

Este critério adicional irá assegurar que o ITF possa também ser cobrado com base no 
princípio da emissão.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Emissão

1. Para efeitos da presente diretiva, um 
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instrumento financeiro é considerado 
emitido no território de um 
Estado-Membro ou da União quando for 
emitido por uma entidade jurídica 
registada num Estado-Membro. 
2. No caso de um derivado, a condição de 
emissão no território de um 
Estado-Membro ou da União estará 
preenchida quando o instrumento de 
referência ou subjacente for emitido por 
uma entidade jurídica registada num 
Estado-Membro.
3. No caso de um instrumento 
estruturado, a condição de emissão no 
território de um Estado-Membro ou da 
União estará preenchida quando o 
instrumento estruturado se baseie ou seja 
suportado por uma percentagem 
significativa de ativos ou instrumentos 
financeiros e os derivados com referência 
a instrumentos financeiros sejam emitidos 
por uma entidade jurídica registada num 
Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

Este novo artigo define o conceito de emissão para instrumentos financeiros, instrumentos 
derivados e estruturados.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Transferência da qualificação jurídica

1. Uma transação financeira 
relativamente à qual tenha sido cobrado 
IFT será considerada juridicamente 
inaplicável e não implicará uma 
transferência da qualificação jurídica do 
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instrumento subjacente. 
2. Uma transação financeira nos termos 
do número 1 não é elegível para 
compensação centralizada, nos termos do 
disposto o Regulamento (UE) n.º …/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
… relativo aos derivados OTC, às 
contrapartes centrais e aos repositórios de 
transações, nem é elegível para preencher 
os requisitos de adequação dos fundos 
próprios, nos termos do Regulamento 
(UE) n.º …/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho de … relativo aos 
requisitos prudenciais aplicáveis às 
instituições de crédito e empresas de 
investimento [CRD IV].
3. No caso de sistemas de pagamento 
eletrónico automático, com ou sem a 
intervenção de agentes de liquidação de 
pagamentos, as autoridades fiscais de um 
Estado-Membro podem estabelecer um 
sistema de cobrança eletrónica e 
automática do imposto e de certificados de 
transferência da titularidade jurídica.

Or. en

Justificação

Para reduzir o risco de evasão fiscal, o ITF deve implicar um sistema que assegure que, no 
caso não pagamento do imposto, os contratos de compra e venda de um instrumento sejam 
considerados inexequíveis.  Em conformidade com este sistema, um instrumento não 
tributado não será elegível para compensação centralizada, o que acarretaria um custo para 
o autor da evasão fiscal muitas vezes superior ao imposto.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Uma transação financeira 
relativamente à qual tenha sido cobrado o 
IFT será considerada juridicamente 
inaplicável e não implicará a 
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transferência da qualificação jurídica do 
ativo subjacente.

Or. en

Justificação

Para reduzir o risco de evasão fiscal, o ITF deve implicar um sistema que assegure que, no 
caso não pagamento do imposto, os contratos de compra e venda de um instrumento sejam 
considerados inexequíveis. 

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. De modo a adaptar as administrações 
fiscais dos Estados-Membros ao disposto 
na presente diretiva e, em particular, 
relativamente à cooperação 
administrativa mencionada no número 3, 
ser-lhes-ão fornecidos os recursos 
humanos e equipamento técnico 
necessários e adequados. Deve ser dada 
especial atenção à formação dos 
funcionários públicos.

Or. en

Justificação

De modo a fazer face a estes novos requisitos, as autoridades fiscais terão de ser dotadas do 
pessoal e recursos tecnológicos adequados.  

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Nesse relatório, a Comissão deve, pelo 
menos, analisar o impacto do ITF sobre o 
bom funcionamento do mercado interno, os 
mercados financeiros e a economia real e 

Nesse relatório, a Comissão deve, pelo 
menos, analisar o impacto do ITF sobre o 
bom funcionamento do mercado interno, os 
mercados financeiros e a economia real e 
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ter em conta os progressos efetuados em 
matéria de tributação do setor financeiro, 
num contexto internacional.

ter em conta os progressos efetuados em 
matéria de tributação do setor financeiro, 
num contexto internacional, o âmbito de 
aplicação do ITF e a necessidade de 
distinguir diversos produtos financeiros e 
categorias de ativos no que se refere à 
taxa de tributação.

Or. en

Justificação

Dependendo do impacto no mercado do ITF, poderiam ser tidas em consideração outras 
diferenciações nas taxas dos diversos instrumentos financeiros como parte da revisão da 
diretiva. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A conjuntura relativa à proposta da Comissão para um sistema comum de imposto sobre as 
transações financeiras

A crise financeira mundial de 2008 espalhou-se pelas economias reais de um modo rápido e 
acentuado, dando origem a uma recessão profunda na economia mundial e com um impacto 
em grande escala no emprego. A necessidade de esquemas de intervenção estatal, através da 
utilização de fundos públicos para o resgate de instituições financeiras demasiado grandes 
para falir, deteriorou de forma significativa as finanças públicas e conduziu a uma maior 
recessão económica a uma escala mundial e europeia. 

Neste contexto, cumpre salientar os elementos seguintes:
- O setor financeiro, sendo um dos principais denominadores da crise financeira e tendo 
recebido importantes comparticipações públicas para ultrapassar os efeitos da crise, não está a 
contribuir de forma justa para os custos da crise. Num momento em que os cidadãos da UE 
enfrentam aumentos significativos na tributação direta e indireta, bem como sérios cortes nos 
salários e nas pensões, o setor financeiro continua em grande medida isento de tributação das 
suas atividades e transações;
- O enorme aumento de transações financeiras na última década, bem com a mudança dos 
investimentos a longo prazo para o curto prazo e para as transações altamente especulativas e 
de risco, em particular em atividades como a negociação de alta frequência (high frequency 
trade), demonstram claramente uma mudança no principal papel do setor financeiro de 
financiamento das necessidades da economia real para as operações sem qualquer impacto 
produtivo, podendo perturbar seriamente os preços de mercado e o funcionamento das 
economias nacionais. 
- As atuais graves dificuldades financeiras existentes na maioria dos Estados-Membros da UE 
estão a impedir de forma significativa que os Estados-Membros e a UE resolvam grandes 
desafios no futuro, tais como o financiamento do crescimento, o desenvolvimento sustentável 
e social, a luta contra as alterações climáticas e o financiamento da ajuda ao desenvolvimento. 
O aumento das taxas e o âmbito de aplicação das ferramentas tradicionais de tributação, bem 
como mais cortes na despesa pública, podem não ser suficientes nem ser uma solução 
sustentável para enfrentar estes desafios. Consequentemente, são necessárias ferramentas de 
tributação progressivas que possam mudar a carga fiscal dos investimentos do trabalho e 
produtivos para setores com importantes externalidades negativas para a economia real.

Deste modo, o debate para a introdução de um Imposto sobre as Transações Financeira (ITF) 
ganhou maior relevância do que nunca. Em comparação com outras ferramentas tradicionais 
de tributação e diversas políticas económicas, o ITF tem a vantagem de possuir uma função 
múltipla:
- Pode gerar novas receitas significativas (de acordo com as estimativas recentes, até 57 mil 
milhões de euros, se implementado à escala da UE);
- Pode mudar a carga fiscal para atividades com externalidades negativas, tais como a 
negociação de alta frequência e as transações financeiras extremamente especulativas, 
assegurando, deste modo, uma mais justa distribuição da carga fiscal; 
- Pode revelar-se um fator de desincentivo para transações especulativas extremamente 
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alavancadas e prejudiciais, contribuindo assim, em conjunto com a adequada regulamentação 
e supervisão, para a estabilização dos mercados e a reorientação do setor para investimentos 
produtivos de longo prazo.

De acordo com um estudo recente («Impostos sobre Transações Financeiras» de Stephany 
Griffith Jones e Avinash Persaud) e a avaliação de impacto revista da Comissão Europeia, 
estima-se que o impacto do ITF no crescimento da UE atinja um nível positivo de 0,25 %, ao:
- Reduzir os riscos sistémicos e o nível de negociação «de ruído» da negociação de alta 
frequência, o ITF pode contribuir de forma significativa para a redução das probabilidades de 
uma crise futura. Sendo enormes os custos efetivos da crise no crescimento, o ITF pode deste 
modo absorver o custo e ter um impacto no crescimento a longo prazo da UE;
- Tornar-se um novo recurso de financiamento para a consolidação financeira e 
investimentos-chave no crescimento e no emprego;
- Mudar a carga fiscal para outras atividades. Deste modo, o ITF pode levar a uma redução ou 
a menos aumentos na tributação do rendimento e do trabalho, estimulando assim o consumo e 
a agregação da procura. 

Dada a natureza globalizada do setor financeiro e dos seus serviços, para um ITF assumir 
integralmente a sua função múltipla, deve ser implementado à maior escala possível. No 
entanto, a inexistência de um acordo internacional torna necessário que os parceiros 
económicos líderes no mundo assumam um papel reforçado. Hoje em dia, a UE representa o 
maior mercado financeiro mundial e, nessa qualidade, é responsável por dar o primeiro passo 
na coordenação do estabelecimento de um IFT bem concebido e de fácil implementação, que 
crie uma dinâmica mais forte no processo de celebração de um acordo internacional.

Através da sua resolução sobre o Financiamento Inovador a nível mundial e europeu (P7_TA-
PROV (2011)0080), o Parlamento Europeu declarou que «a UE deve promover a introdução 
de um ITF à escala mundial; se tal não for possível, a UE deve, como primeiro passo, aplicar 
um ITF à escala europeia» e apelou à Comissão para «rapidamente apresentar um estudo de 
viabilidade que tenha em consideração a necessidade da existência de condições iguais para 
todos a nível mundial e submeter as propostas legislativas concretas».
Em resposta, a Comissão Europeia apresentou a sua avaliação de impacto que decidiu a favor 
da viabilidade de introdução de um ITF à escala da UE, juntamente com a sua proposta 
legislativa. 

Um IFT bem concebido e de fácil implementação

Os principais desafios que respeitam à introdução de um ITF de base europeu são
- evitar a transferência de transações para jurisdições fora da UE, 
- prevenir a evasão fiscal 
- evitar a transferência do custo para os consumidores e cidadãos.

Tal como em qualquer ferramenta de tributação, o modo para minimizar a evasão e a fraude 
fiscais é mudar a atividade indesejável de elevada rentabilidade e de baixo risco para uma de 
baixa rentabilidade e de risco elevado. No caso do ITF, tal significará uma taxa de imposto 
leve de modo a que a evasão fiscal constitua um risco de baixa rentabilidade, com a imposição 
de severas consequências em caso de incumprimento, tornando-o arriscado.
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Existem diversas ferramentas tipo ITF implementadas em várias jurisdições do mundo, mas, 
em particular, o caso do imposto de selo (a ser pago por qualquer contraparte de uma 
transação na transferência da propriedade de títulos residentes) é a maior «história de 
sucesso» na medida em que demonstrou ser muito difícil de evitar e por gerar receitas 
significativas nas jurisdições onde se encontra em vigor.

Principais aspetos da Proposta da Comissão

O Parlamento Europeu saúda a decisão da Comissão apresentar uma proposta legislativa para 
a introdução de um imposto sobre as transações financeiras, acolhendo plenamente a principal 
argumentação avançada pelo Parlamento Europeu na sua resolução sobre o Financiamento 
Inovador a nível mundial e europeu (P7_TA-PROV (2011)0080).

 O âmbito de aplicação da diretiva

A proposta da Comissão abrange as transações que englobam todos os diversos tipos de 
valores mobiliários (ações, capital próprio, obrigações e derivados associados), bem como 
todo o tipo de negociações em plataformas reguladas ou não reguladas. A exclusão dos 
mercados primários de obrigações e de ações (mas não dos seus derivados) possibilita que as 
necessidades de aumento de capital do mundo real permaneçam intactas.
O âmbito de aplicação do imposto é limitado às instituições financeiras, quer ajam por conta 
própria quer por conta de outrem. Os bancos centrais nacionais, o Banco Central Europeu e 
organismos estabelecidos pela UE são as únicas instituições financeiras a estarem excluídas, e 
com razão, para evitar externalidades indesejáveis nas políticas monetárias ou possibilidades 
de refinanciamento do setor financeiro. No entanto, deve ficar esclarecido que esta isenção 
será mantida enquanto as transações daquelas entidades corresponderem à sua função pública 
principal.

 O princípio de residência

A proposta Comissão utiliza o princípio de residência da contraparte de uma transação situada 
no território de um Estado-Membro para que o imposto seja devido. 
Assim, ficam abrangidas todas as transações efetuadas por instituições financeiras residentes
da UE, mas nem todos os instrumentos financeiros com origem na UE. Deste modo, uma 
transação efetuada por uma instituição financeira da UE relativa a instrumentos financeiros 
não comunitários será tributada, com os efeitos positivos que daqui podem decorrer para o 
mercado do instrumento não comunitário, mas as transações efetuadas por instituições não 
comunitárias relativas a instrumentos financeiros da UE não serão tributadas, criando assim 
uma desvantagem competitiva para as instituições comunitárias. 

 O princípio da emissão

O melhor método para evitar vazios jurídicos e criar desvantagens competitivas seria seguir o 
exemplo do imposto de selo e aplicar o imposto em todas a transações sobre um instrumento 
financeiro emitido por uma entidade no território de um Estado-Membro ou da UE. No 
entanto, apesar de ser totalmente aplicável no caso das obrigações e das ações, tal pode 
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originar alguns problemas no caso dos derivados, tais como swaps, onde é difícil definir a 
emissão.
De modo a responder plenamente a esta problemática, a melhor opção seria a de combinar 
ambos os princípios e propor uma condição adicional no artigo 3.º em relação ao local da 
emissão. Desse modo, desde que uma das condições do artigo 3.º esteja preenchida, o imposto 
deve ser pago. 
De modo a poder utilizar todas as vantagens do princípio da emissão, a relação do pagamento 
do imposto com a aplicabilidade jurídica do contrato deve ser também aditada como 
consequência legal. 

 As taxas do imposto

De modo a que o imposto seja de fácil implementação e para evitar distorções no mercado 
interno, as taxas previstas devem ser simples de implementar e refletir as diferentes 
características dos instrumentos financeiros.
A proposta da Comissão de uma taxa mínima de 0,1 % para as ações e obrigações e de 0,01 % 
para os derivados segue efetivamente estes princípios. Ambas as taxas são relativamente 
baixas e ao mesmo tempo constituem uma harmonização mínima de salvaguarda, da forma 
menos distorcida, e permitem flexibilidade no caso de um Estado-Membro considerar 
adequado ultrapassá-las.  
A diferenciação entre categorias de ativos encontra justificação na medida em que as ações e 
as obrigações têm um comportamento de mercado mais similar em comparação com os 
derivados. 
No caso dos derivados, sendo o cálculo do seu valor muito mais difícil, a decisão pela escolha 
do valor nocional – que pode ser significativamente superior ao valor real de mercado de um 
derivado – fundamenta a opção por uma taxa mais baixa. 

 O âmbito geográfico

A adoção da diretiva por unanimidade é a melhor forma de implementação da proposta para 
evitar distorções e para uma maior integração dos mercados financeiros da UE. 
Todavia, dado que as diversas ferramentas de tributação do tipo ITF ou já estão em vigor ou 
encontram-se em discussão nos vários Estados-Membros, a UE deve acelerar o processo de 
remoção das distorções nas áreas relevantes. Por conseguinte, caso a adoção da presente 
diretiva não seja viável pela regra da unanimidade, os Estados-Membros podem introduzir as 
disposições legais da presente diretiva através das regras de cooperação reforçada.

 Gestão das receitas

A proposta da Comissão não contém referências diretas à gestão das receitas. O relatório 
refere que uma proposta legislativa atualmente em discussão sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual de 2014-2020 prevê que parte das receitas do ITF seja considerada recursos 
próprios da UE. As receitas do ITF podem também ser associadas a determinadas políticas e 
bens públicos da UE, entre os quais o financiamento de objetivos de ajuda ao 
desenvolvimento, a luta contra as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável e o 
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Estado-Providência na UE ou ao financiamento de orçamentos nacionais, designadamente 
como forma de apoiar os esforços de consolidação financeira. 


