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1.6.2016 A8-0189/96 

Alteração  96 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regras de combate a determinadas práticas de elisão fiscal 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) As regras gerais antiabuso estão 

presentes nos sistemas fiscais para 

combater práticas fiscais abusivas que 

ainda não tenham sido objeto de 

disposições específicas. Têm, portanto, a 

função de colmatar lacunas, o que não 

deveria prejudicar a aplicação de regras 

antiabuso específicas. Na União, a 

aplicação de regras gerais antiabuso 

deveria ser limitada a montagens que 

sejam «puramente artificiais» (fictícias); 
caso contrário, o contribuinte deveria 

dispor do direito de optar pela estrutura 

mais eficiente em termos fiscais para as 

suas atividades. Além disso, é importante 

garantir que as regras gerais antiabuso 

sejam aplicáveis de modo uniforme em 

situações nacionais, no interior da União e 

na relação com os países terceiros, para 

que seu âmbito e os resultados da sua 

aplicação não sejam diferentes no contexto 

nacional e no contexto transfronteiras. 

(9) As regras gerais antiabuso estão 

presentes nos sistemas fiscais para 

combater práticas fiscais abusivas que 

ainda não tenham sido objeto de 

disposições específicas. Têm, portanto, a 

função de colmatar lacunas, o que não 

deveria prejudicar a aplicação de regras 

antiabuso específicas. Na União, a 

aplicação de regras gerais antiabuso 

deveria ser aplicada a montagens 

implementadas com o objetivo principal, 

único ou não só, de obter um benefício 

fiscal que anule o objeto ou a finalidade 

das disposições fiscais normalmente 

aplicáveis, sem impedir que o contribuinte 

opte pela estrutura mais eficiente em 

termos fiscais para as suas atividades. 

Além disso, é importante garantir que as 

regras gerais antiabuso sejam aplicáveis de 

modo uniforme em situações nacionais, no 

interior da União e na relação com os 

países terceiros, para que seu âmbito e os 

resultados da sua aplicação não sejam 

diferentes no contexto nacional e no 

contexto transfronteiras. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/97 

Alteração  97 

Luděk Niedermayer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0189/2016 

Hugues Bayet 

Regras de combate a determinadas práticas de elisão fiscal 

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS) 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Os Estados-Membros devem 

implementar disposições detalhadas que 

esclareçam a noção de montagens 

fictícias e outras atividades em matéria 

fiscal sujeitas a sanções. As sanções 

deverão ser estabelecidas de forma clara, 

de forma a não criar incerteza jurídica e a 

proporcionar um forte incentivo à plena 

observância do Direito fiscal. 

Or. en 

 

 


