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12.4.2012 A7-0080/39 

Alteração  39 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Os orçamentos nacionais enfrentam 
as consequências graves da ruinosa 
concorrência fiscal entre os 
Estados-Membros. A crise da dívida 
soberana constitui um dos resultados 
desta concorrência, na medida em que as 
empresas pagam cada vez menos impostos 
na União. Por esse motivo, a introdução 
de um limite mínimo de 25% para o 
imposto sobre as sociedades não só é 
objetivamente justificada como é 
adequada. Dado que a liberdade dos 
Estados-Membros em matéria de fixação 
de impostos não será de outra forma 
afetada, esta medida afigura-se coerente 
com o princípio da subsidiariedade. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/40 

Alteração  40 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

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. 

(8) Uma vez que se destina a satisfazer as 

necessidades das sociedades que operam 

em vários países e a prevenir mais 
eficazmente a evasão e a fraude fiscais, 
este sistema deveria ser obrigatório, 
substituindo os sistemas nacionais em 
vigor de tributação das sociedades em 
questão. 

 (A aprovação da presente alteração 

requereria alterações correspondentes 

relacionadas com a natureza obrigatória 

do sistema ao longo do texto).   

Or. en 



 

AM\898873PT.doc  PE486.744v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.4.2012 A7-0080/41 

Alteração  41 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 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 uma taxa europeia mínima 
de imposto sobre as sociedades e define as 
correspondentes regras de cálculo e de 

utilização. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/42 

Alteração  42 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

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 presente 

Diretiva, com residência fiscal num 

Estado-Membro será um contribuinte 
abrangido pela aplicação do sistema 
previsto na presente Diretiva nas condições 

nela previstas. 

 (A aprovação da presente alteração 

requereria alterações correspondentes 

relacionadas com a natureza obrigatória 

do sistema ao longo do texto). 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0080/43 

Alteração  43 

Thomas Händel, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0080/2012 

Marianne Thyssen 

Matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º-A 

 É aplicável no território da União 
Europeia uma taxa mínima de tributação 
das sociedades. A taxa nominal não deve, 
contudo, ser inferior a 25%. Para além 
disso, os Estados-Membros fixam 
livremente as suas taxas. 

Or. en 

 

 


