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4.7.2016 A8-0223/9 

Alteração  9 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando P 

 

Proposta de resolução Alteração 

P. Considerando que a convergência das 

políticas fiscais deve também ser 

acompanhada por um maior controlo e 

mais investigações de práticas fiscais 

prejudiciais; que a Comissão abriu novos 

procedimentos formais de investigação 

relativos ao tratamento fiscal das empresas 

multinacionais; que a avaliação das 

medidas de política fiscal do ponto de vista 

do auxílio estatal é uma abordagem que 

recentemente assumiu importância; que é 

necessária mais reflexão e medidas para 

melhor compreender e enfrentar a interação 

entre tributação e concorrência; que a 

Comissão tem a opção de investigar todos 

os casos suspeitos de auxílio estatal ilegal 

através de tratamentos fiscais preferenciais 

duma forma não seletiva e imparcial; que, 

aquando da adoção do presente relatório, a 

Comissão tinha ainda em curso várias 

investigações em matéria de auxílios 

estatais; que certos Estados-Membros 

iniciaram processos de recuperação contra 

várias empresas multinacionais; que certos 

Estados-Membros levaram a cabo análises 

de externalidades das políticas fiscais 

internas para avaliar os efeitos negativos 

nos países em desenvolvimento; 

P. Considerando que a convergência das 

políticas fiscais deve também ser 

acompanhada por um maior controlo e 

mais investigações de práticas fiscais 

prejudiciais; que a Comissão abriu novos 

procedimentos formais de investigação 

relativos ao tratamento fiscal das empresas 

multinacionais; que a avaliação das 

medidas de política fiscal do ponto de vista 

do auxílio estatal é uma abordagem que 

recentemente assumiu importância; que é 

necessária mais reflexão e medidas para 

melhor compreender e enfrentar a interação 

entre tributação e concorrência; que a 

Comissão tem a opção de investigar todos 

os casos suspeitos de auxílio estatal ilegal 

através de tratamentos fiscais preferenciais 

duma forma não seletiva e imparcial; que, 

aquando da adoção do presente relatório, a 

Comissão tinha ainda em curso várias 

investigações em matéria de auxílios 

estatais; que certos Estados-Membros 

iniciaram processos de recuperação contra 

várias empresas multinacionais; que só 

alguns Estados-Membros levaram a cabo 

análises de externalidades das políticas 

fiscais internas para avaliar os efeitos nos 

países em desenvolvimento; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Alteração  10 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando BG 

 

Proposta de resolução Alteração 

BG. Considerando que os trabalhos da 

Comissão Especial foram prejudicados 

pelo facto de apenas 4 das 7 empresas 

multinacionais convidadas terem aceitado 

de imediato comparecer perante os seus 

membros (ver anexo 2); 

BG. Considerando que apenas 4 das 7 

empresas multinacionais aceitaram o 

primeiro convite para comparecer perante 

os seus membros (ver anexo 2); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Alteração  11 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão a apresentar uma 

proposta para uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) antes do final de 

2016, acompanhada de uma chave de 

repartição justa e adequada, que constitua 

um solução abrangente para abordar as 

práticas fiscais prejudiciais no espaço da 

União, o que traria mais clareza e 

simplicidade às empresas e facilitaria as 

atividades económicas transfronteiriças na 

União; entende que a consolidação é o 

elemento essencial da MCCCIS; considera 

que a consolidação deveria ser introduzida 

o quanto antes e que qualquer sistema 

intermediário incluindo apenas a 

harmonização da base tributável com um 

mecanismo de compensação de perdas 

apenas pode ser temporário; entende que a 

introdução de uma MCCCIS completa e 

obrigatória é cada vez mais urgente; exorta 

os Estados-Membros a chegarem 

rapidamente a acordo sobre a proposta de 

MCCCIS, quando for apresentada, e a 

aplicarem rapidamente a legislação a 

seguir; relembra os Estados-Membros que 

diferentes taxas de imposto sobre as 

sociedades podem criar desigualdade das 

condições de concorrência, bem como 

concorrência fiscal desleal dentro da UE;  

6. Insta a Comissão a apresentar uma 

proposta para uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS) antes do final de 

2016, acompanhada de uma chave de 

repartição justa e adequada, que constitua 

um solução abrangente para abordar as 

práticas fiscais prejudiciais no espaço da 

União, o que traria mais clareza e 

simplicidade às empresas e facilitaria as 

atividades económicas transfronteiriças na 

União; entende que a consolidação é o 

elemento essencial da MCCCIS; considera 

que a consolidação deveria ser introduzida 

o quanto antes e que qualquer sistema 

intermediário incluindo apenas a 

harmonização da base tributável com um 

mecanismo de compensação de perdas 

apenas pode ser temporário; entende que a 

introdução de uma MCCCIS completa e 

obrigatória é cada vez mais urgente; exorta 

os Estados-Membros a chegarem 

rapidamente a acordo sobre a proposta de 

MCCCIS, quando for apresentada, e a 

aplicarem rapidamente a legislação a 

seguir; relembra os Estados-Membros que 

as lacunas e assimetrias das bases 

tributárias do imposto sobre as sociedades 

e as diferentes práticas administrativas 

podem criar uma desigualdade das 

condições de concorrência e uma 
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concorrência fiscal desleal dentro da UE; 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Alteração  12 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Insta a Comissão – de modo a proibir a 

utilização abusiva dos regimes 

preferenciais para fins de elisão fiscal e a 

garantir que, se e quando forem utilizados, 

tenham uma verdadeira ligação à atividade 

económica – a apresentar propostas de 

legislação vinculativa da União em matéria 

de regimes preferenciais no domínio das 

patentes que abordem as insuficiências da 

«abordagem de correlação modificada» da 

OCDE; salienta que a proposta da 

Comissão deve ser aplicável a todos 

regimes preferenciais no domínio dos 

patentes concedidos pelos Estados-

Membros; exorta, entretanto, todos os 

Estados-Membros a divulgar 

publicamente quais as empresas que 

beneficiam, no seu país, de um regime 

preferencial no domínio das patentes; 

31. Insta a Comissão – de modo a proibir a 

utilização abusiva dos regimes 

preferenciais para fins de elisão fiscal e a 

garantir que, se e quando forem utilizados, 

tenham uma verdadeira ligação à atividade 

económica – a apresentar propostas de 

legislação vinculativa da União em matéria 

de regimes preferenciais no domínio das 

patentes que abordem as insuficiências da 

«abordagem de correlação modificada» da 

OCDE; salienta que a proposta da 

Comissão deve ser aplicável a todos os 

novos regimes preferenciais no domínio 

dos patentes concedidos pelos Estados-

Membros e que todos os regimes 

preferenciais em vigor no domínio dos 

patentes devem ser modificados em 

conformidade; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Alteração  13 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Reitera o seu apelo à Comissão e aos 

Estados-Membros para que procedam a 

uma análise das consequências das 

políticas fiscais nacionais e da UE, a fim de 

avaliar o seu impacto sobre os países em 

desenvolvimento e eliminar políticas e 

práticas que os afetem de forma negativa; 

69. Convida a Comissão e os Estados-

Membros a proceder, se for caso disso, a 

uma análise das consequências das 

políticas fiscais nacionais e da UE, a fim de 

avaliar o seu impacto sobre os países em 

desenvolvimento 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Alteração  14 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Insta a Comissão a incluir, em todos os 

acordos comerciais e de parceria, cláusulas 

de boa governação – incluindo esforços 

para aplicar com eficácia as medidas 

BEPS e as normas globais em matéria de 

troca automática de informações – e a 

assegurar que os acordos comerciais e de 

parceria não possam ser utilizados 

indevidamente por empresas ou 

intermediários para fins de evasão e elisão 

fiscais ou de branqueamento de receitas 

provenientes de atividades ilegais; 

71. Insta a Comissão a incluir nos acordos 

comerciais e de parceria cláusulas de boa 

governação fiscal referentes, em 

particular, ao cumprimento das 

recomendações relevantes da OCDE no 

domínio da tributação (por exemplo, a 

iniciativa BEPS) e que assegurem que os 

acordos comerciais e de parceria não 

possam ser utilizados indevidamente por 

empresas ou intermediários para fins de 

evasão e elisão fiscais ou de 

branqueamento de receitas provenientes de 

atividades ilegais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Alteração  15 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Decisões fiscais e outras medidas de natureza ou efeito similares (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta a necessidade de uma 

abordagem UE/EUA comum e abrangente 

à aplicação das normas da OECD e em 

matéria de propriedade efetiva; sublinha, 

além disso, que as cláusulas de boa 

governação e a aplicação das medidas 

BEPS devem ser incluídas em quaisquer 

tratados comerciais futuros, de modo a 

garantir condições de concorrência 

equitativas, a criar mais valor para a 

sociedade em geral, a combater a fraude e 

a elisão fiscais e a conseguir a liderança 

dos parceiros transatlânticos na promoção 

da boa governação fiscal; 

79. Salienta a necessidade de uma 

abordagem UE/EUA comum e abrangente 

à aplicação das normas da OECD e em 

matéria de propriedade efetiva; sublinha, 

além disso, que as cláusulas de boa 

governação fiscal devem ser incluídas em 

quaisquer tratados comerciais futuros, de 

modo a garantir condições de concorrência 

equitativas, a criar mais valor para a 

sociedade em geral e combater a fraude e a 

elisão fiscais e a conseguir a liderança dos 

parceiros transatlânticos na promoção da 

boa governação fiscal; 

Or. en 

 

 


