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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que, dado o impacto do envelhecimento da população sobre os mercados de 
trabalho, os padrões da poupança e do consumo, e a despesa pública nos próximos anos, é 
necessário mudar da fiscalidade directa para uma fiscalidade mais indirecta;

2. Salienta que, em consequência da complexidade das regras e das restrições 
administrativas, as empresas vêem frequentemente o actual regime do IVA como um 
obstáculo à realização do mercado interno; observa que o actual regime do IVA aplicável 
ao comércio no interior da UE tende a reflectir-se negativamente sobre as PME;

3. Observa que as diferenças a nível das taxas e dos procedimentos administrativos do IVA 
são um obstáculo importante ao desenvolvimento do comércio electrónico; salienta que os 
operadores de comércio electrónico têm maior dificuldade em vender bens e serviços 
noutros Estados-Membros, deixando o verdadeiro potencial do mercado interno por 
explorar;

4. Congratula-se com o estudo sobre o mercado interno digital1; convida a Comissão a 
melhorar a interoperabilidade das assinaturas electrónicas e a considerar a revisão e o 
alargamento da Directiva relativa às assinaturas electrónicas2, a fim de reduzir a carga 
administrativa das PME;

5. Congratula-se com o facto de, desde 2010, existir na UE um sistema electrónico novo de 
reembolso do IVA; convida a Comissão a apresentar ao Parlamento, até Julho de 2012, o 
mais tardar, um relatório sobre os resultados e os pontos fortes e fracos do novo sistema;

6. Observa que, de acordo com o princípio da subsidiariedade, convém que os Estados-
Membros mantenham a sua faculdade de decidir aplicar níveis reduzidos do IVA em 
determinados sectores, a fim de melhor executar as políticas europeias e nacionais, ou 
com base em factores – de âmbito nacional – históricos, económicos, sociais ou 
ambientais.

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, Junho 2011
2 Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999


