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Alteração  99 

Eva Joly 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 4 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os sobrecustos de empréstimos obtidos 

são dedutíveis no exercício fiscal em que 

são suportados apenas até 30 % dos 

resultados dos contribuintes antes dos 

juros, impostos, depreciação e amortização 

(EBITDA - earnings before interest, tax, 

depreciation and amortisation) ou até ao 

montante de 1 000 000 EUR, consoante o 

que for mais elevado. O EBITDA é 

calculado readicionando aos rendimentos 

tributáveis os montantes ajustados para fins 

fiscais relativos às despesas líquidas com 

juros e outros custos equivalentes a juros, 

bem como os montantes ajustados para 

efeitos fiscais relativos à depreciação e 

amortização. 

2. Os sobrecustos de empréstimos obtidos 

são dedutíveis no exercício fiscal em que 

são suportados apenas até 15 % dos 

resultados dos contribuintes antes dos 

juros, impostos, depreciação e amortização 

(EBITDA - earnings before interest, tax, 

depreciation and amortisation) ou até ao 

montante de 2 000 000 EUR, consoante o 

que for mais elevado. O EBITDA é 

calculado readicionando aos rendimentos 

tributáveis os montantes ajustados para fins 

fiscais relativos às despesas líquidas com 

juros e outros custos equivalentes a juros, 

bem como os montantes ajustados para 

efeitos fiscais relativos à depreciação e 

amortização. 

Or. en 
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Proposta de diretiva 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O montante de 2 000 000 EUR deve 

ser aplicável ao grupo no seu conjunto. 

Or. en 

 

 


