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1.6.2016 A8-0189/101 

Alteração  101 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

em nome do Grupo S&D 

 

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 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Os regimes fiscais associados à 

propriedade intelectual, às patentes e à 

investigação e desenvolvimento (I&D) 

estão amplamente disseminados na 

União. No entanto, vários estudos da 

Comissão mostram claramente que, em 

muitos casos, a relação entre os regimes 

de «Patent Box» e a promoção da I&D é 

arbitrária. A OCDE elaborou a 

abordagem de correlação modificada, a 

fim de tentar regular o regime de «Patent 

Box». Este método garante que, ao abrigo 

do regime de «Patent Box», apenas 

beneficiam de uma taxa de tributação 

privilegiada os rendimentos diretamente 

ligados à despesa em investigação e 

desenvolvimento. Contudo, já é visível a 

dificuldade de os Estados-Membros 

aplicarem os conceitos de «correlação» e 

«substância económica» aos respetivos 

regimes fiscais preferenciais para a 

inovação. Se, até janeiro de 2017, os 

Estados-Membros não tiverem ainda 

procedido à implementação integral e 

uniforme da abordagem de correlação 

modificada, por forma a eliminar os 

regimes prejudiciais de «Patent Box» em 

vigor, a Comissão deve apresentar uma 

nova proposta legislativa vinculativa, ao 

abrigo do artigo 116.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, com 
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vista a adiar para 30 de junho de 2017 a 

supressão dos antigos regimes 

prejudiciais, encurtando a duração do 

período transitório. A MCCCIS deve 

eliminar o problema da transferência de 

lucros através do planeamento fiscal na 

área da propriedade intelectual. A 

MCCCIS deve eliminar o problema da 

transferência de lucros através do 

planeamento fiscal na área da 

propriedade intelectual. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/102 

Alteração  102 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

em nome do Grupo S&D 

 

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 6 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros não devem 

isentar um contribuinte da tributação dos 

rendimentos gerados no estrangeiro 

recebidos pelo contribuinte sob a forma de 

distribuição de lucros de uma empresa 

situada num país terceiro, do produto da 

alienação de ações ou quotas detidas numa 

empresa situada num país terceiro ou de 

rendimentos provenientes de um 

estabelecimento estável situado num país 

terceiro, quando a empresa ou o 

estabelecimento estável estiver sujeito, no 

país de residência da empresa ou no país 

onde se situa o estabelecimento estável, a 

um imposto sobre os lucros a uma taxa 

legal do imposto sobre as sociedades 

inferior a 40 % da taxa legal de imposto 

que seria aplicada ao abrigo do regime do 

imposto sobre as sociedades aplicável no 

Estado-Membro do contribuinte. Nestas 

circunstâncias, o contribuinte deve ser 

tributado pelos rendimentos gerados no 

estrangeiro, podendo deduzir o imposto 

pago no país terceiro da sua carga fiscal no 

seu Estado de residência para efeitos 

fiscais. A dedução não deve exceder o 

montante do imposto, calculado antes da 

dedução, correspondente aos rendimentos 

que podem ser tributados. 

1. Os Estados-Membros não devem 

isentar um contribuinte da tributação dos 

rendimentos gerados no estrangeiro não 

provenientes do exercício de atividade 

económica, recebidos pelo contribuinte sob 

a forma de distribuição de lucros de uma 

empresa situada num país terceiro, do 

produto da alienação de ações ou quotas 

detidas numa empresa situada num país 

terceiro ou de rendimentos provenientes de 

um estabelecimento estável situado num 

país terceiro, quando a empresa ou o 

estabelecimento estável estiver sujeito, no 

país de residência da empresa ou no país 

onde se situa o estabelecimento estável, a 

um imposto sobre os lucros a uma taxa 

legal do imposto sobre as sociedades 

inferior a 15 %. Nestas circunstâncias, o 

contribuinte deve ser tributado pelos 

rendimentos gerados no estrangeiro, 

podendo deduzir o imposto pago no país 

terceiro da sua carga fiscal no seu Estado 

de residência para efeitos fiscais. A 

dedução não deve exceder o montante do 

imposto, calculado antes da dedução, 

correspondente aos rendimentos que 

podem ser tributados. A fim de beneficiar 

da isenção, o contribuinte deve fazer 

prova às suas autoridades fiscais de que 

os rendimentos estrangeiros decorrem do 
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exercício de uma atividade económica, 

apoiada por pessoal, equipamento, ativos 

e instalações proporcionais, que 

justificam o rendimento que lhe é 

imputado. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/103 

Alteração  103 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

em nome do Grupo S&D 

 

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 7 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Se as montagens ou uma série de 

montagens não forem tomadas em 

consideração de acordo com o n.º 1, a 

carga fiscal é calculada com base na 

substância económica em conformidade 

com a legislação nacional. 

 Se as montagens ou uma série de 

montagens não forem tomadas em 

consideração de acordo com o n.º 1, a 

carga fiscal é calculada com base na 

substância económica, nos termos 

definidos no artigo 2.º, em conformidade 

com a legislação nacional. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/104 

Alteração  104 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

em nome do Grupo S&D 

 

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 8 – n.º 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) No âmbito do regime geral 

aplicável no país da empresa, os lucros são 

sujeitos a uma taxa efetiva de imposto 

sobre as sociedades inferior a 40 % da taxa 

efetiva de imposto que teria sido aplicada 

no âmbito do sistema de tributação das 

sociedades aplicável no Estado-Membro 
do contribuinte; 

(b) No âmbito do regime geral 

aplicável no país da empresa, os lucros são 

sujeitos a uma taxa efetiva de imposto 

sobre as sociedades inferior a 15 %; esta 

taxa é avaliada com base no lucro antes 

da aplicação das operações introduzidas 

por estes países para reduzir a base 

tributável sujeita à taxa; esta taxa é 

revista todos os anos em função da 

evolução económica a nível do comércio 

mundial; 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/105 

Alteração  105 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

em nome do Grupo S&D 

 

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 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros não devem aplicar o 

disposto no n.º 1 se uma empresa for 

residente para efeitos fiscais num Estado-

Membro ou num país terceiro que seja 

parte no Acordo EEE, ou, no que respeita 

aos estabelecimentos estáveis de uma 

empresa de um país terceiro que esteja 

situada num Estado-Membro, salvo se o 

estabelecimento da empresa for 

totalmente artificial ou, na medida em que 

a empresa esteja envolvida, no exercício 

das suas atividades, em montagens 

fictícias realizadas com o objetivo 

essencial de obter uma vantagem fiscal. 

Os Estados-Membros devem aplicar o 

disposto no n.º 1 se uma empresa for 

residente para efeitos fiscais num Estado-

Membro ou num país terceiro que seja 

parte no Acordo EEE, ou, no que respeita 

aos estabelecimentos estáveis de uma 

empresa de um país terceiro que esteja 

situada num Estado-Membro, salvo se o 

contribuinte puder demonstrar que a 

sociedade estrangeira controlada foi 

criada por motivos comerciais válidos e 

exerce uma atividade económica apoiada 

por pessoal, equipamento, ativos e 

instalações proporcionais, que justificam 

o rendimento que lhe é imputado No caso 

específico das companhias de seguros, o 

facto de uma sociedade-mãe ressegurar os 

seus riscos por intermédio das suas 

próprias filiais é considerado fictício. 

Or. en 

 

 


