
 

AM\1079108PT.doc  PE571.047v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

18.11.2015 A8-0317/14 

Alteração  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AA 

 

Proposta de resolução Alteração 

AA. Considerando que as práticas fiscais 

prejudiciais podem, em certa medida, ser 

associadas a um ou mais dos seguintes 

efeitos indesejáveis: falta de transparência, 

discriminação arbitrária, distorções de 

concorrência e condições de concorrência 

desiguais dentro e fora do mercado interno, 

um impacto na integridade do mercado 

único, bem como na justiça, estabilidade e 

legitimidade do sistema fiscal, maior 

tributação dos fatores económicos menos 

móveis, maior desigualdade económica, 

concorrência desleal entre 

Estados-Membros, erosão da matéria 

coletável, descontentamento social, 

desconfiança e défice democrático; 

AA. Considerando que as práticas fiscais 

prejudiciais podem, em certa medida, ser 

associadas a um ou mais dos seguintes 

efeitos indesejáveis: falta de transparência, 

discriminação arbitrária, distorções de 

concorrência e condições de concorrência 

desiguais dentro e fora do mercado interno, 

um impacto na integridade do mercado 

único, bem como na justiça, estabilidade e 

legitimidade do sistema fiscal, maior 

tributação dos fatores económicos menos 

móveis, maior desigualdade económica, 

concorrência desleal entre 

Estados-Membros, erosão da matéria 

coletável, descontentamento social, 

desconfiança e défice democrático, 

podendo ainda funcionar como veículo 

para a elisão fiscal por parte de indivíduos 

com rendimentos elevados e grandes 

fortunas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Alteração  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AC 

 

Proposta de resolução Alteração 

AC. Considerando que a sua comissão 

especial competente, constituída em 26 de 

fevereiro de 2015, realizou 14 reuniões, 

durante as quais ouviu o Presidente da 

Comissão, Jean-Claude Juncker, a 

Comissária da Concorrência, Margrethe 

Vestager, o Comissário dos Assuntos 

Económicos e Financeiros, Fiscalidade e 

União Aduaneira, Pierre Moscovici, o 

Presidente em exercício do Conselho, 

Pierre Gramegna, os ministros das 

Finanças de França, Michel Sapin, 

Alemanha, Wolfgang Schäuble, Itália, Pier 

Carlo Padoan, e Espanha, Luis de Guindos, 

representantes da OCDE, autores de 

denúncias, jornalistas de investigação, 

peritos, académicos, representantes de 

empresas multinacionais, associações 

profissionais, sindicatos, organizações não 

governamentais e deputados dos 

parlamentos nacionais da UE (vide anexo 

1); que delegações da Comissão TAXE se 

deslocaram quer à Suíça, para estudar 

aspetos específicos da dimensão 

extracomunitária do seu mandato, quer aos 

seguintes Estados-Membros, para aí 

realizar missões de estudo: Bélgica, 

Luxemburgo, Irlanda, Países Baixos e 

AC. Considerando que a sua comissão 

especial competente, constituída em 26 de 

fevereiro de 2015, realizou 14 reuniões, 

durante as quais ouviu o Presidente da 

Comissão, Jean-Claude Juncker, a 

Comissária da Concorrência, Margrethe 

Vestager, o Comissário dos Assuntos 

Económicos e Financeiros, Fiscalidade e 

União Aduaneira, Pierre Moscovici, o 

Presidente em exercício do Conselho, 

Pierre Gramegna, os ministros das 

Finanças de França, Michel Sapin, 

Alemanha, Wolfgang Schäuble, Itália, Pier 

Carlo Padoan, e Espanha, Luis de Guindos, 

representantes da OCDE, autores de 

denúncias, jornalistas de investigação, 

peritos, académicos, representantes de 

empresas multinacionais, associações 

profissionais, sindicatos, organizações não 

governamentais e deputados dos 

parlamentos nacionais da UE (vide anexo 

1); que delegações da Comissão TAXE se 

deslocaram quer à Suíça, para estudar 

aspetos específicos da dimensão 

extracomunitária do seu mandato, quer aos 

seguintes Estados-Membros, para aí 

realizar missões de estudo: Bélgica, 

Luxemburgo, Irlanda, Países Baixos e 
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Reino Unido; que foram igualmente 

organizadas reuniões com representantes 

dos Governos de Gibraltar e das Bermudas; 

Reino Unido; que foram igualmente 

organizadas reuniões com representantes 

dos Governos de Gibraltar e das Bermudas; 

que, apesar de terem produzido uma 

diversidade de informações valiosas sobre 

os sistemas e as práticas fiscais em toda a 

UE, estas ações não clarificaram todas as 

questões pertinentes, nomeadamente as 

inconsistências que subsistem nas 

declarações proferidas pelo Presidente da 

Comissão Jean-Claude Juncker a respeito 

da página há muito tempo secreta do 

relatório Krecké; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Alteração  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando AD 

 

Proposta de resolução Alteração 

AD. Considerando que parte dos trabalhos 

da comissão foram dificultados pelo facto 

de determinados Estados-Membros e o 

Conselho não terem respondido 

atempadamente (ver o anexo 2) e, no final, 

não terem apresentado todos os 

documentos solicitados ou terem-se 

limitado a enviar respostas de cortesia que 

mal abordam o assunto dos pedidos 

apresentados; que, das 17 empresas 

multinacionais convidadas (excluindo as 

empresas de auditoria e de aconselhamento 

fiscal), 15 aceitaram comparecer perante a 

comissão (ver o anexo 3); que a Comissão 

também não cooperou plenamente, pois 

não enviou todos os documentos de sessão 

e notas de reuniões informais das reuniões 

do Código de Conduta, tendo oferecido 

apenas perante a intransigência de alguns 

Estados-Membros, um processo de 

consulta limitado; e que, por conseguinte, o 

mandato da comissão teve de ser alargado; 

AD. Considerando que parte dos trabalhos 

da comissão foram dificultados pelo facto 

de determinados Estados-Membros e o 

Conselho não terem respondido 

atempadamente (ver o anexo 2) e, no final, 

não terem apresentado todos os 

documentos solicitados ou terem-se 

limitado a enviar respostas de cortesia que 

mal abordam o assunto dos pedidos 

apresentados; que, das 17 empresas 

multinacionais convidadas (excluindo as 

empresas de auditoria e de aconselhamento 

fiscal), 15 aceitaram comparecer perante a 

comissão (ver o anexo 3), 11 das quais, 

todavia, apenas após vários convites e 

uma pressão significativa; que a Comissão 

também não cooperou plenamente, pois 

não enviou todos os documentos de sessão 

e notas de reuniões informais das reuniões 

do Código de Conduta, nem disponibilizou 

à comissão a base de dados criada para 

efeitos internos e que contém todos os 

regimes fiscais da UE considerados 

potencialmente prejudiciais, tendo 

oferecido, nomeadamente apenas perante a 

intransigência de alguns Estados-Membros, 

um processo de consulta limitado, durante 

o qual muitas das informações cruciais 
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permaneceram completamente ocultadas; 

que, por conseguinte, o mandato da 

comissão teve de ser alargado uma vez e 

que as insuficiências tornarão necessária 

uma nova prorrogação do mandato; e 

que, aquando do término do seu mandato, 

a Comissão TAXE deverá publicar um 

relatório final, como complemento do 

presente relatório intercalar; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Alteração  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Manifesta, contudo, a sua 

preocupação face à proximidade entre as 

autoridades fiscais e as empresas privadas 

em alguns Estados-Membros, uma 

situação que frequentemente dá origem a 

decisões ad hoc e à aplicação de sanções a 

empresas privadas que promovem a elisão 

fiscal em detrimento da proteção do 

interesse público; salienta a necessidade 

de reforçar a independência das 

autoridades fiscais relativamente aos 

interesses empresariais, sem colocar em 

risco a sua responsabilidade política e 

democrática perante os governos e os 

parlamentos nacionais; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Alteração  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 90-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

   90-A. Sublinha, neste contexto, as 

recentes revelações dos meios de 

comunicação social, segundo as quais 

vários Estados-Membros estariam a 

impedir, de forma ativa, avanços em 

matéria de restrição de práticas fiscais 

prejudiciais nas instâncias do Conselho, 

nomeadamente no que se refere aos 

regimes preferenciais no domínio das 

patentes, e insta à realização de novas 

investigações a fim de apurar a 

responsabilidade política nestes casos, 

incluindo no que respeita ao Presidente 

do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, e ao 

Presidente da Comissão Europeia, Jean-

Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Alteração  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 118 

 

Proposta de resolução Alteração 

 118. Solicita à Comissão que, na 

pendência da adoção de uma MCCCIS e da 

sua plena aplicação a nível da UE, tome 

medidas imediatas para assegurar a 

tributação efetiva, reduzir a transferência 

de lucros (principalmente, através da 

determinação dos preços de transferência), 

prepare, na pendência da consolidação, 

um regime intercalar de compensação 

transfronteiras de perdas e lucros, que 

deve ser de natureza temporária e 

oferecer garantias suficientes de que não 

irá ulteriormente criar qualquer 

oportunidade de planeamento fiscal 

agressivo, e introduza regras antiabuso em 

todas as diretivas pertinentes; exorta a 

Comissão a analisar as diretivas e projetos 

de diretiva existentes no domínio do direito 

fiscal e do direito das sociedades, no 

respeitante à sua adequação para aplicar 

uma tributação efetiva; insta o Conselho a 

preparar a rápida adoção destas 

disposições; realça que, para atingir um dos 

seus objetivos, nomeadamente de redução 

da burocracia, a introdução de uma matéria 

coletável comum consolidada deve ser 

acompanhada pela aplicação de normas 

contabilísticas comuns e pela 

 118. Solicita à Comissão que, na 

pendência da adoção de uma MCCCIS e da 

sua plena aplicação a nível da UE, tome 

medidas imediatas para assegurar a 

tributação efetiva, reduzir a transferência 

de lucros (principalmente, através da 

determinação dos preços de transferência) 

e introduza regras antiabuso em todas as 

diretivas pertinentes; exorta a Comissão a 

analisar as diretivas e projetos de diretiva 

existentes no domínio do direito fiscal e do 

direito das sociedades, no respeitante à sua 

adequação para aplicar uma tributação 

efetiva; insta o Conselho a preparar a 

rápida adoção destas disposições; realça 

que, para atingir um dos seus objetivos, 

nomeadamente de redução da burocracia, a 

introdução de uma matéria coletável 

comum consolidada deve ser acompanhada 

pela aplicação de normas contabilísticas 

comuns e pela harmonização das práticas 

administrativas em matéria fiscal; 
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harmonização das práticas administrativas 

em matéria fiscal; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Alteração  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 136 

 

Proposta de resolução Alteração 

 136. Insta ainda os Estados-Membros a 

implementarem um sistema de 

apresentação de relatórios com 

informações por país mais completas, 

disponibilizando-o às autoridades fiscais, 

com base nas normas da OCDE e incluindo 

informações mais pormenorizadas, tais 

como as declarações fiscais e as transações 

intragrupo; realça que a divulgação pelas 

empresas de informações fiscais às outras 

administrações fiscais precisa de ser 

acompanhada por uma melhoria do quadro 

relativo à resolução de litígios, para 

clarificar os respetivos direitos de cada 

parte e evitar efeitos secundários negativos; 

salienta que, em relação às administrações 

fiscais de países terceiros, as informações 

só devem ser transmitidas às autoridades 

dos países que tenham em vigor 

disposições equivalentes às previstas pela 

convenção de arbitragem da UE; solicita 

igualmente que sejam desenvolvidas 

normas contabilísticas harmonizadas, 

permitindo, em especial, uma divulgação 

mais granular no que diz respeito a 

royalties; 

 136. Insta ainda os Estados-Membros a 

implementarem um sistema de 

apresentação de relatórios com 

informações por país mais completas, 

disponibilizando-o às autoridades fiscais, 

com base nas normas da OCDE e incluindo 

informações mais pormenorizadas, tais 

como as declarações fiscais e as transações 

intragrupo; realça que a divulgação pelas 

empresas de informações fiscais às outras 

administrações fiscais precisa de ser 

acompanhada por uma melhoria do quadro 

relativo à resolução de litígios, para 

clarificar os respetivos direitos de cada 

parte e evitar efeitos secundários negativos; 

salienta que, em relação às administrações 

fiscais de países terceiros, as informações 

só devem ser transmitidas às autoridades 

dos países que tenham em vigor 

disposições equivalentes às previstas pela 

convenção de arbitragem da UE; solicita 

igualmente que sejam desenvolvidas 

normas contabilísticas harmonizadas, 

permitindo, em especial, uma divulgação 

mais granular no que diz respeito a 

royalties; salienta que a harmonização das 

regras contabilísticas da UE em matéria 

fiscal não se deveria basear nas normas 

internacionais de relato financeiro 
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(IFRS), mas sim num conjunto de regras 

da UE genuíno que proporcione 

flexibilidade face aos efeitos 

potencialmente negativos de uma maior 

margem de manobra por parte dos 

contribuintes no cálculo de valores 

importantes, como os rendimentos e as 

despesas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Alteração  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeito Similares 

2015/2066(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 143 

 

Proposta de resolução Alteração 

 143. Insta a Comissão a ponderar uma 

série de instrumentos para garantir este tipo 

de proteção contra processos judiciais, 

sanções económicas injustificadas ou 

discriminação, assegurando ao mesmo 

tempo a proteção da confidencialidade e 

dos segredos comerciais; chama a atenção, 

neste contexto, para o exemplo da Lei 

«Dodd-Frank» nos EUA, que remunera os 

denunciantes pela comunicação às 

autoridades de informações originais e os 

protege contra procedimentos penais e a 

perda do posto de trabalho, tendo em conta 

que esta remuneração não deve constituir 

um estímulo para a publicação de 

informações empresariais de natureza 

sensível; propõe a criação de um 

organismo europeu independente 

responsável por recolher informações e 

efetuar inquéritos, bem como de um fundo 

comum pan-europeu para autores de 

denúncias, no intuito de assegurar que estes 

recebam apoio financeiro adequado, ambos 

financiados por um mecanismo de 

imposição proporcional de taxas dos 

fundos recuperados ou de coimas pagas; é 

de parecer que deve ser concedida proteção 

aos autores de denúncias caso informem o 

 143. Insta a Comissão a ponderar uma 

série de instrumentos para garantir este tipo 

de proteção contra processos judiciais, 

sanções económicas injustificadas ou 

discriminação, assegurando ao mesmo 

tempo a proteção da confidencialidade e 

dos segredos comerciais; chama a atenção, 

neste contexto, para o exemplo da Lei 

«Dodd-Frank» nos EUA, que remunera os 

denunciantes pela comunicação às 

autoridades de informações originais e os 

protege contra procedimentos penais e a 

perda do posto de trabalho, tendo em conta 

que esta remuneração não deve constituir 

um estímulo para a publicação de 

informações empresariais de natureza 

sensível; propõe a criação de um 

organismo europeu independente 

responsável por recolher informações e 

efetuar inquéritos, bem como de um fundo 

comum pan-europeu para autores de 

denúncias, no intuito de assegurar que estes 

recebam apoio financeiro adequado, ambos 

financiados por um mecanismo de 

imposição proporcional de taxas dos 

fundos recuperados ou de coimas pagas; é 

de parecer que deve ser concedida proteção 

aos autores de denúncias caso informem o 
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público depois de alertadas as autoridades 

competentes aos níveis nacional e da UE, 

sem que se verifique qualquer reação no 

espaço de um mês; 

público depois de alertadas as autoridades 

competentes aos níveis nacional e da UE, 

sem que se verifique qualquer reação no 

espaço de um mês; exorta a Comissão a 

assegurar uma proteção abrangente dos 

autores de denúncias e jornalistas na 

Diretiva sobre o segredo comercial, tendo 

por base as recomendações do presente 

relatório; 

Or. en 

 

 


