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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão de um imposto sobre as transações financeiras – ITF – constitui a 
resposta a repetidos apelos de toda a União Europeia que pedem uma contribuição do setor 
financeiro para o pagamento dos custos da crise em curso. O relator acolhe favoravelmente 
esta proposta que também segue os pedidos do Parlamento Europeu de que sejam tomadas 
medidas neste domínio.

O ITF é, por definição, um aspeto do Mercado Único. A existência de um quadro legal 
europeu pare este fim tem um objetivo duplo: o da equidade, na medida em que as transações 
financeiras continuam amplamente isentas de tributação, ao contrário de todas as outras 
transações económicas, e o da harmonização, na medida em que é necessária uma única 
abordagem europeia à tributação das transações financeiras, com taxas que, se não idênticas 
para toda a UE, sejam, pelo menos, comparáveis e estabelecidas com base num mínimo 
comum.

O ITF também está intimamente ligado ao objetivo de libertar o pleno potencial do Mercado 
Único para relançar o crescimento na Europa e, assim, permitir-nos alcançar os objetivos da 
Estratégia Europa 2020. São necessários investimentos no Mercado Único e estes devem 
provir de uma fonte de financiamento europeia. Consequentemente, um ITF cuja receita se 
adicione ao orçamento geral da União Europeia contribuirá para mobilizar os fundos 
requeridos para investimentos europeus consistentes no seu próprio progresso económico.

É, assim, evidente que o ITF deve ser aplicado na totalidade do território da UE. Esta última 
dispõe de um Mercado Único e de um orçamento – elementos que, enquanto tal, a eurozona 
não tem. Um ITF que beneficie o orçamento da UE e constitua um instrumento para um 
Mercado Único dinâmico não pode ser se não um ITF cobrado no conjunto da UE e, portanto, 
que funcione em todos os principais centros financeiros europeus. Qualquer exceção a este 
princípio provocaria distorções inaceitáveis no funcionamento do Mercado Único. 

O ITF deverá colher receitas suficientes para cumprir o seu papel enquanto instrumento 
político para ultrapassar a crise, sendo simultaneamente concebido de forma a não provocar 
deslocalizações importantes de instrumentos e de instituições financeiras que são insígnias da 
indústria financeira europeia ou encerram um potencial de desenvolvimento particular para os 
centros financeiros europeus. Assim também, não deve dissuadir o funcionamento de veículos 
de investimento de que a UE precisa para assegurar o desenvolvimento económico e uma 
aplicação justa dos rendimentos de cidadãos reformados. 

Eis por que o relator propõe que os fundos de investimento abrangidos pela legislação relativa 
aos OICVM e aos fundos de pensões recebam um tratamento diferenciado no que diz respeito 
à taxa do imposto – considerando-se adequada uma taxa reduzida de 0,01%. 

A existência de produtos financeiros com uma manifesta falta de transparência para todas as 
partes envolvidas na sua transação, e o abuso que deles se faz, têm contribuído para alimentar 
a grande perturbação desde a eclosão da primeira bolha imobiliária americana. O comércio de 
tais instrumentos é intenso, o seu volume é enorme e as receitas fiscais que se podem esperar 
da sua tributação são, consequentemente, significativas. Caso a tributação conduza à 
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deslocalização de certos elementos do comércio de derivados, incluindo a categoria das 
transações de alta frequência, tal deslocalização não deverá ser prejudicial para o 
desenvolvimento do mercado único europeu de capitais. 

Deverá, consequentemente, ser aplicada a essas transações uma taxa básica de imposição de 
0,1%, razão pela qual o relator propõe a aplicação desta taxa a transações financeiras relativas 
a contratos sobre derivados. 

Desde a sua primeira apresentação ao Parlamento Europeu, a avaliação de impacto da 
Comissão foi complementada, sem que a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores ou o relator tivessem sido informados do conteúdo das conclusões novas ou 
adicionais. O relator está, consequentemente, ressentido com o facto de a comissão 
parlamentar não poder ter em conta o conteúdo da avaliação mais recente. Não obstante, 
deve-se partir da hipótese de que, tanto os riscos de deslocalização, como o impacto esperado 
de um ITF sobre o crescimento económico da União Europeia foram revistos no sentido de 
esboçar um panorama claramente menos negativo que o constante na avaliação de impacto 
publicada. Assim sendo, a relevância e o significado de um ITF para a realização dos 
objetivos do Mercado Único torna-se um elemento central, não só deste parecer, como 
também da opinião do Parlamento Europeu no seu conjunto.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A definição de instrumentos financeiros 
constante do anexo I da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
que altera as Diretivas 85/611/CEE e 
93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 
2000/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que revoga a Diretiva 
93/22/CEE do Conselho (diretiva relativa 
aos mercados de instrumentos 
financeiros)[17] abrange unidades de 

(4) A definição de instrumentos financeiros 
constante do anexo I da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
que altera as Diretivas 85/611/CEE e 
93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 
2000/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e que revoga a Diretiva 
93/22/CEE do Conselho (diretiva relativa 
aos mercados de instrumentos 
financeiros)[17] abrange unidades de 
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participação em organismos de 
investimento coletivo. Isto implica que as 
ações e as unidades de participação de 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM), na aceção 
do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2009/65/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, relativa à coordenação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 
investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM)[18] e os fundos de 
investimento alternativos (FIA), na aceção 
do artigo 4. °, n.º 1, alínea a), da Diretiva 
2011/61/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa 
aos gestores de fundos de investimento 
alternativos e que altera as Diretivas 
2003/41/CE e 2009/65/CE e os 
Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) 
n.º 1095/201019[19] sejam consideradas 
instrumentos financeiros. Por conseguinte, 
a subscrição e o resgate destes 
instrumentos constituem transações que 
devem ser sujeitas ao ITF.

participação em organismos de 
investimento coletivo. Isto implica que as 
ações e as unidades de participação de 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM), na aceção 
do artigo 1.º, n.º 2, da diretiva 2009/65/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, relativa à coordenação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes a alguns organismos de 
investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM)[18] e os fundos de 
investimento alternativos (FIA), na aceção 
do artigo 4. °, n.º 1, alínea a), da diretiva 
2011/61/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa 
aos gestores de fundos de investimento 
alternativos e que altera as Diretivas 
2003/41/CE e 2009/65/CE e os 
Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) 
n.º 1095/201019[19] sejam consideradas 
instrumentos financeiros. Por conseguinte, 
a subscrição e o resgate destes 
instrumentos constituem transações que 
devem ser sujeitas ao ITF. A natureza 
específica dos OICVM e a sua relevância 
para a plena mobilização do potencial do 
mercado interno justificam, porém, que 
tais organismos sejam sujeitos a uma taxa 
específica mais baixa de tributação. O 
mesmo deve ser aplicável a fundos de 
pensões ou instituições de realização de 
planos de pensões profissionais, na 
aceção do artigo 6.°, alínea a), da Diretiva 
2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa às atividades e à 
supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais1.
__________
1. JO L 235 de 23.09.2003, p. 10.

Or. en
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Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As taxas de imposto mínimas devem 
ser fixadas a um nível suficientemente 
elevado para permitir alcançar o objetivo 
de harmonização da presente Diretiva. Ao 
mesmo tempo, têm de ser suficientemente 
baixas, de modo a que os riscos de 
deslocalização sejam minimizados.

(14) As taxas de imposto mínimas devem 
ser fixadas a um nível suficientemente 
elevado para a realização dos objetivos de 
harmonização da presente Diretiva, 
requerendo-se ao setor financeiro que dê 
uma contribuição adequada para a 
cobertura dos custos da crise económica e 
incentivando a que os seus efeitos 
cheguem à economia real na União. Ao 
mesmo tempo, as taxas têm de ser 
suficientemente baixas, de modo a que os 
riscos de deslocalização sejam 
minimizados.

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Em 29 de junho de 2011, a 
Comissão adotou uma proposta de decisão 
do Conselho relativa ao sistema de 
recursos próprios da União Europeia a 
fim de substituir o atual sistema de 
financiamento do orçamento da União 
por um sistema que utilize plenamente as 
possibilidades criadas pelo Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. A 
referida proposta indica um ITF como 
novo recurso próprio possível para o 
orçamento geral da União. Um ITF 
permitiria a mobilização de receitas 
orçamentais adicionais para políticas de 
apoio ao crescimento destinadas a realizar 
os objetivos estabelecidos na Estratégia 
Europa 2020 e impulsionaria o potencial 
do mercado interno. Em 9 de novembro 
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de 2011, a Comissão aprovou uma 
proposta alterada que aperfeiçoa e 
completa a proposta apresentada em 29 de 
junho de 2011, assegurando a coerência 
entre a Diretiva e estabelecendo a forma 
como a Comissão propõe que o ITF venha 
a servir como recurso para o orçamento 
geral da UE.

Or. en

Justificação
As receitas de um ITF europeu devem ser adicionadas ao orçamento geral da UE, tanto 
porque constitui um recurso próprio lógico, como porque a receita gerada pode ser utilizada 
para impulsionar a realização do Mercado Único e realizar os objetivos da Estratégia 
Europa 2020 através da implementação de uma política de investimento especificamente 
orientada. A Comissão tenciona apresentar uma proposta que abra o caminho para este fim. 
A Diretiva deve, portanto, conter uma referência explícita à adição das receitas do ITF ao 
orçamento geral da UE e em articulação com a proposta de recurso próprio.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A presente Diretiva deverá entrar 
em vigor muito rapidamente, em 
coordenação com outros esforços para 
regulamentar os mercados financeiros, 
reforçar o funcionamento do mercado 
interno e criar certeza legal. A 
transposição da Diretiva deverá, portanto, 
ser efetuada até ao fim de 2012.

Or. en

Justificação
Considerando que o ITF deve ser entendido como um elemento do esforço político para 
regulamentar mercados financeiros, ultrapassar a crise e impulsionar o Mercado Único, a 
fim de incentivar o crescimento da economia real, é desejável que seja cobrado o mais 
rapidamente possível, o que também é necessário para conseguir certeza legal, especialmente 
porque Estados-Membros individuais estão a examinar a possibilidade de introduzir 
unilateralmente instrumentos semelhantes. A Diretiva deve, portanto, ser transposta até ao 
fim de 2012 e entrar em vigor em 1 de janeiro de 2013.
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Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) A Comissão deverá propor uma 
revisão da presente Diretiva e a sua 
substituição por um regulamento, em 
particular se vier a constatar-se que é 
mais viável atingir dessa forma os seus 
objetivos no que diz respeito ao mercado 
interno e à harmonização.

Or. en

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Essas taxas não devem ser inferiores a: Essas taxas não devem ser inferiores a
0,1%, exceto para:

Or. en

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 0,1 % no que respeita às transações 
financeiras referidas no artigo 5.º;

(a) as transações financeiras relativas a 
ações e unidades de participação de 
empresas para investimento coletivo de 
valores mobiliários (OICVM), na ação do 
n.º 2 do artigo 1.º da Diretiva 2009/65/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM)1 serão 
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sujeitas a uma taxa não inferior a 0,01%;
____________
1 JO L 302 de 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 0,01 % em relação às transações 
financeiras referidas no artigo 6.º

(b) as transações financeiras relativas a 
fundos de pensões ou instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais, na ação da alínea a) do 
artigo 6.º da Diretiva 2003/41/CE, serão 
sujeitas a uma taxa não inferior a 0,01%.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Adição de receitas fiscais ao orçamento 

geral da União Europeia
As receitas fiscais do ITF serão 
adicionadas ao orçamento geral da União 
Europeia.

Or. en

Justificação
As receitas de um ITF europeu devem ser adicionadas ao orçamento geral da UE, tanto 
porque constitui um recurso próprio lógico, como porque a receita gerada pode ser utilizada 
para impulsionar a realização do Mercado Único e realizar os objetivos da Estratégia 
Europa 2020 através da implementação de uma política de investimento especificamente 
orientada. A Comissão tenciona apresentar uma proposta que abra o caminho para este fim. 
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A Diretiva deve, portanto, conter uma referência explícita à adição das receitas do ITF ao 
orçamento geral da UE e em articulação com a proposta de recurso próprio.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O primeiro relatório que a Comissão 
elaborar a título do n.º 1 examinará 
também a questão da exequibilidade da 
substituição da presente Diretiva por um 
regulamento relativo a um sistema único 
de ITF, incluindo a introdução de um 
conjunto único de taxas fixas do imposto 
para cada categoria de transações 
financeiras no conjunto da União.

Or. en

Justificação
Uma vez que a introdução de um ITF europeu tem um objetivo claro de harmonização no 
âmbito do Mercado Único, a questão lógica é saber se um regulamento não seria o 
instrumento legal mais adequado para o introduzir, e não uma diretiva. Um regulamento 
poderia fixar uma taxa única de tributação para cada categoria de transações financeiras no 
conjunto da União e estabelecer disposições técnicas para a adição das respetivas receitas 
ao orçamento geral da União. 

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 31 de dezembro de 2013, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente Diretiva. Devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente Diretiva.

1. Os Estados -Membros devem adotar e 
publicar, até 31 de dezembro de 2012, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente Diretiva. Os 
Estados-Membros comunicam
imediatamente à Comissão o texto dessas 
medidas.

Os Estados-Membros devem aplicar
aquelas disposições a partir de 1 de janeiro 

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas medidas a partir de 1 de janeiro 
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de 2014. de 2013.
Sempre que os Estados-Membros adotarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente Diretiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são estabelecidas pelos 
Estados-Membros.

Sempre que os Estados-Membros adotarem 
tais medidas, estas devem incluir uma 
referência à presente Diretiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são estabelecidas pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação
Considering that a FTT must be perceived as an element of the political effort to regulate 
financial markets, overcome the crisis and boost the single market in order to foster growth of 
the real economy, it is desirable that it be levied as soon as possible. This is also necessary in 
order to achieve legal security, especially since individual member states are contemplating 
the introduction of similar instruments on a unilateral basis. The Directive should therefore 
be transposed until the end of 2012 and enter into force on 1st January 2013. This 
amendment adapts the Commission proposal to the Joint Political Declaration of the 
European Parliament, the Council and the Commission on Explanatory Documents which 
was endorsed in November 2011.


