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Alteração 20
Zuzana Roithová

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.
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». Há que proceder a uma 
integração mais profunda da matéria 
coletável, com vista a favorecer uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva no seio da União.

Or. en

Alteração 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

(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 
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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.

investimentos internacionais. A melhor 
forma de lograr um tal sistema eficaz e 
justo consiste em submeter as sociedades e
os grupos de sociedades tributáveis em 
mais do que um Estado-Membro a um 
único conjunto de regras aplicável ao 
cálculo da matéria coletável e permitir-lhes
tratar com uma única administração fiscal 
(«balcão único»).

Or. fr

Alteração 22
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 
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 facultativo 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 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
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Alteração 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 24
Zuzana Roithová

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 a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.
Por conseguinte, os Estados-Membros 
mantêm também a faculdade de poderem 
adotar certos incentivos em benefício das 
sociedades na esfera fiscal.

Or. en
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Alteração 25
Rolandas Paksas

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, os Estados-Membros devem 
poder dispor de liberdade de decisão na 
determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades, 
garantindo assim a competitividade desses 
mesmos Estados-Membros.

Or. lt

Alteração 26
Iliana Ivanova

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 União 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 27
Zuzana Roithová
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Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente diretiva não constitui um 
primeiro passo em direção a uma 
harmonização das taxas de imposto sobre 
as sociedades aplicáveis nos 
Estados-Membros, pois estas devem 
manter-se da sua exclusiva competência 
em cumprimento das disposições 
pertinentes do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Or. en

Alteração 28
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Em cumprimento da presente 
diretiva, o funcionamento da MCCCIS 
deve possuir um impacto neutro sobre as 
receitas fiscais dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 29
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Uma vez que a utilização da 
MCCCIS terá efeitos sobre as receitas 
fiscais de entidades regionais ou locais, os 
Estados-Membros são livres de adotar, 
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nos termos do seu regime constitucional e 
no respeito das disposições da presente 
diretiva, as medidas que permitam 
corrigi-los.

Or. en

Alteração 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 

(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 
autorizado nenhum reporte de perdas 
sofridas antes da entrada em vigor da 
presente diretiva.
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excessivamente complexo.

Or. en

Alteração 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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) 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 
doze meses para a participação no grupo na 
qualidade de seu membro.

Or. fr

Alteração 33
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O sistema deve incluir uma disposição 
genérica de luta contra a fraude, 

(20) O sistema deve incluir uma disposição 
genérica de luta contra a fraude, 
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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 
controladas.

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 
controladas. Os Estados-Membros não 
devem ser impedidos de implementar e 
coordenar entre si medidas suplementares 
com vista a reduzir a incidência negativa 
dos países com uma taxa de tributação 
baixa situados fora da União e que não 
procedem ao intercâmbio das informações 
fiscais requeridas. 

Or. en

Alteração 34
Pascal Canfin

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A presente diretiva deve definir, 
para as sociedades não abrangidas pela 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas1, uma taxa de imposto sobre as 
sociedades de 5%, na qualidade de novo 
recurso próprio e de progresso em direção 
a uma união fiscal, válida à escala da 
União, com vista a reforçar a 
solidariedade com as regiões 
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economicamente menos sólidas.
____________
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Alteração 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.
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Or. fr

Alteração 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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,

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 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

(25-A) Para evitar que a aplicação do 
sistema (matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) conduza a 
distorções na forma como o capital e os 
lucros são afetados no seio da União, é 
indispensável limitar as disparidades em 
matéria de taxas de imposto sobre as 
sociedades através da introdução de um 
nível mínimo de tributação no conjunto 
dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 38
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) As regras comuns para o cálculo 
da matéria coletável comum não devem 
aumentar desproporcionadamente os 
custos administrativos das sociedades, de 
forma a não prejudicar a sua 
competitividade.

Or. fr

Alteração 39
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A análise com base na cláusula de 
reexame deveria incluir também um
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exame do caráter facultativo da MCCCIS 
e uma avaliação da sua utilidade para as 
PME.

Or. en

Alteração 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 também regras relativas à 
instauração de um nível mínimo de 
tributação das sociedades nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 fixa uma 
taxa agregada mínima de imposto sobre 
as sociedades, para todos os 
Estados-Membros, de 15% até 2013, de 
20% até 2015 e de 25% até 2017.
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Or. en

Alteração 42
Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva define uma taxa de 
imposto sobre as sociedades válida à 
escala da União e aplicável a partir da 
entrada em vigor da presente diretiva, 
taxa essa de 5% relativamente às 
sociedades não abrangidas pela 
Recomendação 2003/361/CE, cujas 
receitas constituem um recurso próprio 
suplementar.

Or. en

Alteração 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Sociedades elegíveis Sociedades submetidas ao sistema previsto 
na presente diretiva

Or. fr

Alteração 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – título
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Texto da Comissão Alteração

Sociedades elegíveis Sociedades submetidas às disposições da 
presente diretiva

Or. en

Alteração 45
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – frase introdutória

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 constituídas nos termos da 
legislação de um Estado-Membro sempre 
que sejam satisfeitas as três condições 
seguintes:

Or. lt

Alteração 46
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A sociedade está submetida ao 
estatuto de sociedade em nome coletivo.

Or. lt

Alteração 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título
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Texto da Comissão Alteração

Formas admissíveis de sociedades de 
países terceiros

Formas de sociedades submetidas ao 
sistema previsto na presente diretiva

Or. fr

Alteração 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 
submetida ao sistema previsto na presente 
diretiva;

Or. fr

Alteração 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 obrigada 
a aplicar ou que tenha optado por aplicar o 
sistema previsto na presente diretiva;

Or. en

Alteração 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 não 
submetida ao sistema previsto na presente 
diretiva;

Or. fr

Alteração 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 é obrigada a aplicar ou que optou por 
não aplicar o sistema previsto na presente 
diretiva;

Or. en

Alteração 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

OPTAR PELO SISTEMA PREVISTO NA 
PRESENTE DIRETIVA

DETERMINAÇÃO DA RESIDÊNCIA 
FISCAL E DIREITO APLICÁVEL NO 
QUADRO DO SISTEMA PREVISTO NA 
PRESENTE DIRETIVA

Or. fr

Alteração 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Opção Residência fiscal

Or. fr

Alteração 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Uma sociedade não abrangida pela 
Recomendação 2003/361/CE, mas 
abrangida pela presente diretiva, com 
residência fiscal num Estado-Membro, 
aplica o sistema previsto na presente 
diretiva nos termos das condições nela 
previstas.

Or. en

Justificação

A MCCCIS deveria ser obrigatória para todas as sociedades à exceção das PME, a fim de 
colmatar as lacunas dos sistemas de tributação das sociedades que permitem às grandes 
empresas aproveitar as diferenças nacionais deslocando artificialmente os seus lucros e 
reduzindo assim as suas taxas de tributação efetivas, por vezes para zero.

Alteração 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

1. Uma sociedade abrangida pela presente 
diretiva, com residência fiscal num 
Estado-Membro, está submetida ao
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do sistema previsto na presente diretiva nas 
condições nela previstas.

sistema previsto na presente diretiva nas 
condições nela previstas.

Or. fr

Alteração 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Or. en

Alteração 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, está submetida ao
sistema previsto na presente diretiva nas 
condições nela previstas em relação a um 
estabelecimento estável que possua num 
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong



AM\886991PT.doc 21/46 PE478.497v01-00

PT

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 submetida ao 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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 submetida ao 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

Alteração 60
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Possibilidade de não participação dos 

Estados-Membros
Os Estados-Membros podem optar por 
não aplicar as disposições da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 7 

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 submetida ao 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 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As distribuições de lucros recebidos; Suprimido

Or. en
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Alteração 63
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os encargos recorrentes relativos à 
proteção do ambiente e à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa são 
também considerados encargos 
dedutíveis.

Or. lt

Alteração 64
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 65
Liem Hoang Ngoc

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 

Suprimido
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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.

Or. fr

Alteração 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 44

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 submetido 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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 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 de o 
contribuinte passar a estar submetido ao
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. fr

Alteração 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en
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Alteração 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido
Perdas anteriores à entrada no sistema

As perdas sofridas por um contribuinte 
antes de este ter optado pelo sistema 
previsto na presente diretiva 
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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 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 48 

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º Suprimido
Regra geral para sair do sistema

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 
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as regras do sistema, salvo disposição em 
contrário da presente diretiva.

Or. fr

Alteração 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º Suprimido
Ativos fixos depreciados num conjunto

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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.º Suprimido
Contratos a longo prazo aquando da saída 

do sistema
Depois de o contribuinte deixar o sistema, 
os proventos e as despesas resultantes dos 
contratos a longo prazo são tratados em 
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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 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido
Provisões e deduções aquando da saída do 

sistema
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

Alteração 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º Suprimido
Perdas aquando da saída do sistema

As perdas incorridas pelo contribuinte 
que ainda não tenham sido deduzidas dos 
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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

Alteração 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A consolidação não tem em 
consideração os anos 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

Alteração 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
Não retroatividade

A consolidação só se aplica aos lucros 
tributáveis realizados a partir da entrada 
em vigor da presente diretiva.

Or. fr
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Alteração 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 57.º-A
Reporte de perdas

As perdas não podem ser reportadas mais 
do que cinco anos.

Or. en

Alteração 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 54º. 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 alcancem os 
limiares do artigo 54º. Os limiares têm de 
ser respeitados durante, pelo menos, doze
meses consecutivos, caso contrário o 
contribuinte é tratado como nunca tendo 
sido membro do grupo.

Or. fr

Alteração 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 66 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Se o contribuinte permanecer no sistema Se o contribuinte não fizer parte de 
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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;

nenhum grupo, as perdas devem ser 
reportadas para o exercício seguinte e 
compensadas nos termos do artigo 43.º;

Or. fr

Alteração 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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. fr

Alteração 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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;

Um imposto sobre os lucros, no âmbito 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
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Alteração 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 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 87
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 80 – n.º 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 simuladas realizadas com o 
objetivo primordial de evitar a tributação 
não são consideradas para efeitos de 
cálculo da matéria coletável.

Or. en

Alteração 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 

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

legal média de imposto sobre as sociedades 
aplicável nos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

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;

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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 contabilístico líquido.

Or. fr

Alteração 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Artigo 104.º Suprimido
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Comunicação de opção
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 
observações e quaisquer informações 
úteis sobre a validade e o âmbito de 
aplicação da comunicação de opção.

Or. fr

Alteração 93
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 104 – n.º 3
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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.

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. Uma vez a opção aceite, a 
autoridade fiscal principal garante a 
coordenação dos controlos fiscais em 
todos os Estados-Membros em que os 
membros do grupo residem ou estão 
estabelecidos.

Or. fr

Alteração 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º Suprimido
Período de aplicação do sistema a um 

grupo
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 
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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 
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 95
Rolandas Paksas

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 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 

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 tem de passar a cumprir o 
sistema estabelecido na presente diretiva 
ou de submeter-se com caráter definitivo 
à legislação nacional de que depende.
Esta disposição é válida para todas as 
sociedades abrangidas pela presente 
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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.

diretiva. 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.

Or. lt

Alteração 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Artigo 106.º Suprimido
Informações incluídas na comunicação 

de opção
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



PE478.497v01-00 40/46 AM\886991PT.doc

PT

Alteração 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º Suprimido
Controlo da comunicação de opção

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. fr

Alteração 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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

Alteração 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 126-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO XVII-A
NÍVEL MÍNIMO DE TRIBUTAÇÃO 

DAS SOCIEDADES
Artigo 126.º-A

Regras relativas à fixação das taxas de 
imposto sobre as sociedades

Os Estados-Membros fixam as suas taxas 
nacionais de imposto sobre as sociedades 
de tal forma que não sejam inferiores em 
mais de 3% à taxa legal média de imposto 
sobre as sociedades em vigor no conjunto 
dos Estados-Membros.
A taxa legal média de imposto sobre as 
sociedades aplicável nos 
Estados-Membros é publicada 
anualmente pela Comissão. Deve ser 
calculada com base numa média 
aritmética.

Or. fr

Alteração 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Proposta de diretiva
Artigo126-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 126.º-B
Cláusula de salvaguarda relativa às taxas 

efetivas de tributação das sociedades
Os Estados-Membros evitam adotar 
medidas que impliquem uma redução da 
sua taxa efetiva de imposto sobre as 
sociedades.

Or. fr

Alteração 101
Iliana Ivanova

Proposta de diretiva
Artigo 130

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. Quaisquer futuras 
avaliações do instrumento deverão ser 
comunicadas ao Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 102
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em No prazo de cinco anos após a entrada em 
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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.

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 de 
uma eventual extensão (incluindo uma 
possibilidade de não participação) ou 
limitação do campo de aplicação da 
presente diretiva, ou ainda revogação das 
suas disposições. Inclui também um 
inquérito sobre a utilização da presente 
diretiva pelas PME e sobre a sua utilidade 
para estas últimas.
Oito anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, a Comissão deve 
proceder a uma análise do impacto da 
utilização das disposições relativas à 
matéria coletável consolidada a que se 
referem os capítulos IX, X, XI, XII e XVI 
da presente diretiva sobre as economias 
de todos os Estados-Membros, 
nomeadamente no que se refere à 
neutralidade da sua incidência nos 
orçamentos públicos. A Comissão deve 
informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre essa análise de impacto. 
Se essa análise revelar perdas assinaláveis 
de receitas fiscais em vários Estados-
Membros, a Comissão deve propor o 
adiamento da aplicação da matéria 
coletável consolidada prevista nos 
capítulos IX, X, XI, XII e XVI da presente 
diretiva até ao desaparecimento dessas 
repercussões negativas.

Or. en

Alteração 103
Rolandas Paksas

Proposta de diretiva
Artigo 133
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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 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.
Além disso, o relatório deve 
obrigatoriamente incluir uma análise dos 
impactos da diretiva sobre as 
comunidades locais e regionais.

Or. lt

Alteração 104
Iliana Ivanova

Proposta de diretiva
Artigo 133

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 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, bem como uma 
análise do impacto do mecanismo sobre 
as economias e os regimes fiscais 
nacionais.

Or. en
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Alteração 105
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 133-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 133.º-A
Projetos-piloto e estudos de visibilidade 

nos Estados-Membros
Até ...*, os Estados-Membros deverão 
implementar projetos-piloto com vista a 
testar a incidência real das disposições da 
presente diretiva sobre os contribuintes e 
as autoridades fiscais. Deverão transmitir 
os resultados desses projetos-piloto à 
Comissão, que os publicará num formato 
uniforme e os comunicará, pelo seu lado, 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Até ...**, os Estados-Membros deverão 
realizar estudos de visibilidade destinados 
a avaliar a incidência real, sobre os 
orçamentos públicos, das disposições 
relativas à matéria coletável consolidada a 
que se referem os capítulos IX, X, XI, XII 
e XVI da presente diretiva. Deverão 
transmitir os resultados desses estudos de 
visibilidade à Comissão, que os publicará 
num formato uniforme e os comunicará, 
pelo seu lado, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.
_____________
* JO: é favor inserir a data 
correspondente a dois anos após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva.
** JO: é favor inserir a data 
correspondente a sete anos após a data de 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en
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Alteração 106
Zuzana Roithová

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 comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as referidas 
disposições e a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva e, no âmbito dos 
capítulos IX, X, XI, XII e XVI, até oito 
anos após a entrada em vigor da presente 
diretiva, as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre as 
referidas disposições e a presente diretiva.

Or. en

Alteração 107
Zuzana Roithová

Proposta de diretiva
Artigo 134 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de […].

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições até cinco anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva, à 
exceção das disposições dos capítulos IX, 
X, XI, XII e XVI, que devem ser aplicadas 
dez anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en


