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Relatório A8-0307/2016 

Werner Langen 

Passagem para um regime definitivo do IVA e luta contra a fraude ao IVA 

2016/2033(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando T-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  T-A. Considerando que os projetos-piloto 

no domínio do mecanismo de 

autoliquidação não devem causar 

qualquer atraso na criação de um sistema 

definitivo de IVA, como previsto no 

roteiro do plano de ação da Comissão; 

Or. en 
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Relatório A8-0307/2016 

Werner Langen 

Passagem para um regime definitivo do IVA e luta contra a fraude ao IVA 

2016/2033(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Exorta a Comissão a avaliar os efeitos 

do procedimento de autoliquidação não 

apenas nos setores particularmente 

vulneráveis à fraude, em termos de 

benefícios, custo de conformidade, fraude, 

eficácia, problemas de aplicação e 

vantagens e desvantagens a longo prazo 

através de projetos-piloto, tal como 

requerido por alguns Estados-Membros e 

entretanto confirmado explicitamente pela 

Comissão, ainda que tal não tenha sido 

incluído no seu plano de ação até à data; 

38. Exorta a Comissão a avaliar os efeitos 

do procedimento de autoliquidação não 

apenas nos setores particularmente 

vulneráveis à fraude, em termos de 

benefícios, custo de conformidade, fraude, 

eficácia, problemas de aplicação e 

vantagens e desvantagens a longo prazo 

através de projetos-piloto, tal como 

requerido por alguns Estados-Membros e 

entretanto confirmado explicitamente pela 

Comissão, ainda que tal não tenha sido 

incluído no seu plano de ação até à data; 

salienta, todavia, que esses projetos-piloto 

no domínio da autoliquidação não devem, 

em caso algum, causar qualquer atraso 

na criação e execução de um regime 

definitivo de IVA, como previsto no 

roteiro do plano de ação da Comissão; 

Or. en 

 

 


