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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 11-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-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 Europeia mostram claramente 

que, na maioria dos casos, a relação entre 

os regimes de «Patent Box» e a I&D é 

arbitrária e/ou artificial e, em 

consequência dos regimes de «Patent 

Box», todos os governos, incluindo os que 

adotam esta política, veem muitas vezes as 

suas receitas fiscais grandemente 

reduzidas, dado que os atuais modelos 

conduzem a um nivelamento por baixo da 

contribuição fiscal efetiva das empresas 

multinacionais. Além disso, até agora, 

não está provado que os regimes 

preferenciais para patentes, conhecimento 

ou I&D promovam a inovação e a I&D na 

União, podendo a I&D ser mais bem 

promovida através de subsídios ou da 

dedutibilidade fiscal direta das despesas. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/107 

Alteração  107 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 10 % 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. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/108 

Alteração  108 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os custos de empréstimos obtidos que 

não possam ser deduzidos no exercício 

fiscal em curso nos termos do n.º 2 são 

dedutíveis até 30 % do EBITDA em 

exercícios fiscais subsequentes do mesmo 

modo que os custos de empréstimos 

obtidos relativos a esses exercícios. 

5. Os custos de empréstimos obtidos que 

não possam ser deduzidos no exercício 

fiscal em curso nos termos do n.º 2 são 

dedutíveis até 10 % do EBITDA em 

exercícios fiscais subsequentes do mesmo 

modo que os custos de empréstimos 

obtidos relativos a esses exercícios. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/109 

Alteração  109 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Regra da limitação dos royalties 

 1. Os encargos com royalties são 

totalmente dedutíveis no exercício fiscal 

em que são suportados, caso os 

rendimentos correspondentes do 

beneficiário dos royalties ou das 

comissões de licenciamento pagos pelo 

contribuinte estejam sujeitos a uma taxa 

de imposto efetiva pelo menos igual à taxa 

de imposto efetiva que seria aplicada ao 

contribuinte em caso de não 

dedutibilidade. 

 2. Os encargos com royalties cujos 

rendimentos correspondentes do 

beneficiário dos royalties e comissões de 

licenciamento estejam, no destino final, 

sujeitos a uma taxa de imposto efetiva 

inferior à taxa de imposto efetiva que se 

aplicaria ao contribuinte em caso de não 

dedutibilidade, são apenas dedutíveis 

proporcionalmente à diferença entre as 

taxas de imposto efetivas. 

 Para efeitos do presente artigo, 

«proporcionalmente» significa que, para 

uma diferença de x % entre as taxas de 

imposto efetivas aplicáveis ao contribuinte 

e ao beneficiário final dos «royalties», 
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igual quota de x % dos encargos com 

royalties é dedutível para o contribuinte. 

Or. en 
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1.6.2016 A8-0189/110 

Alteração  110 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-B 

 Regimes fiscais preferenciais baseados em 

ativos incorpóreos 

 1. Qualquer contribuinte que, antes de 30 

de junho de 2016, beneficie ou comece a 

beneficiar de regimes fiscais preferenciais 

baseados em ativos incorpóreos 

(conhecidos por regimes de «Patent Box» 

ou «IP Box») que não acolham a 

abordagem de correlação modificada 

deixa de usufruir destes benefícios após 

31 de dezembro de 2017. 

 2. Nenhum contribuinte que, antes de 30 

de junho de 2016, não beneficie já de 

regimes fiscais preferenciais baseados em 

ativos incorpóreos (conhecidos por 

regimes de «Patent Box» ou «IP Box») 

que não acolham a abordagem de 

correlação modificada pode obter estes 

benefícios. 

 3. Qualquer contribuinte que beneficie de 

regimes fiscais preferenciais baseados em 

ativos incorpóreos (conhecidos por 

regimes de «Patent Box» ou «IP Box») 

que acolham a abordagem de correlação 

modificada deixa de usufruir destes 

benefícios após 31 de dezembro de 2021. 
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Alteração  111 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

 

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-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-C 

 Jurisdições com um regime de sigilo ou 

com tributação reduzida 

 1. Qualquer Estado-Membro aplica um 

imposto retido na fonte sobre os 

pagamentos oriundos de uma entidade 

desse Estado-Membro a uma entidade de 

uma jurisdição com um regime de sigilo 

ou com tributação reduzida, na aceção da 

presente diretiva, sempre que a entidade 

beneficiária da jurisdição com um regime 

de sigilo ou com tributação reduzida não 

estiver sujeita a uma tributação efetiva 

mínima. 

 2. Os pagamentos que não sejam 

diretamente efetuados a uma entidade de 

uma jurisdição com um regime de sigilo 

ou com tributação reduzida, mas quanto 

aos quais seja razoável presumir que são 

efetuados a uma entidade de uma 

jurisdição com um regime de sigilo ou 

com tributação reduzida, por exemplo, 

através de simples intermediários de 

outras jurisdições, são igualmente 

abrangidos pelo disposto no n.º 1. 

 3. Oportunamente, os Estados-Membros 

devem proceder à atualização de todas as 
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convenções para evitar a dupla tributação 

que excluam este nível de imposto retido 

na fonte, com vista a eliminar todos os 

obstáculos jurídicos a esta medida de 

defesa coletiva. 

Or. en 

 

 


