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CONCLUSÕES 

Os considerandos AC e AD passam a ter a seguinte redação: 

AC. Considerando que, segundo estimativas citadas pela Comissão, as perdas de receitas 

anuais devido à evasão e elisão fiscais ascendem a pelo menos 1 bilião de EUR só na 

UE1; considerando que tal afeta diretamente os orçamentos nacionais e o orçamento da 

UE;  

AD. Considerando que o montante total da «perda de financiamento para o 

desenvolvimento» nos países em desenvolvimento (ou seja, as receitas fiscais perdidas e 

os resultados reinvestidos que são perdidos como lucros) ascende a cerca de 250 mil 

milhões de EUR por ano; 

(Quebra de parágrafo inserida.) 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/a-huge-problem_en
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O n.º 52 passa a ter a seguinte redação: 

52. Constata que, em muitos casos, a identificação dos beneficiários efetivos finais das 

entidades offshore não foi objeto de investigação, ou esta investigação foi 

insuficiente; destaca a consequente não definição da estrutura de propriedade e de 

controlo da entidade e/ou não obtenção de informações sobre a finalidade e a 

natureza prevista da relação comercial; salienta que documentos públicos dos Papéis 

do Panamá mostram que a Mossack Fonseca tinha conhecimento de que o dever de 

diligência relativo aos clientes nem sempre era cumprido adequadamente por alguns 

dos seus clientes ou filiais1; destaca que a Mossack Fonseca admitiu que, em alguns 

casos, não sabia quem eram os beneficiários efetivos das entidades registadas2; 

 

(Nota de pé de página “34” suprimida.) 

(Diz respeito à versão portuguesa.) 

Os n.ºs 78 e 79 passam a ter a seguinte redação: 

78. Conclui que, ao não darem uma resposta adequada a estas deficiências, os Estados-

Membros não executaram eficazmente a DLBC III; expressa a sua séria preocupação 

com o facto de que, ao não habilitarem as UIF para cooperaram entre si, como previsto 

na DLBC III, os Estados-Membros violam o disposto no artigo 4.º do TFUE em matéria 

de cooperação leal3; chama igualmente a atenção para o facto de que a Comissão pode 

eventualmente não ter imposto o respeito destas disposições, ao não instaurar processos 

por infração;  

79. Observa que alguns Estados-Membros recorrem frequentemente a amnistias fiscais para 

a regularização de ativos não declarados detidos em offshore, o que permite o 

branqueamento de ativos eventualmente obtidos de forma ilícita e impede uma 

investigação séria do branqueamento de capitais nas suas jurisdições; 

 

(Quebra de parágrafo inserida.) 

(Diz respeito à versão portuguesa.) 

PERSPETIVA GERAL DAS ATIVIDADES DURANTE O MANDATO 

                                                 
1 Num e-mail de 24 de setembro de 2010, escreve Jürgen Mossack: «Parece que a Mossfon UK não está a 

cumprir escrupulosamente (ou talvez a não cumprir de todo) o seu dever de diligência, e talvez, de agora em 

diante, tenhamos de ser nós próprios a cumprir o dever de diligência relativo a todos os clientes, atuais e futuros, 

que a Mossfon UK tem junto de nós!» 
2 Numa troca de e-mails entre a Mossack Fonseca e o UBS, escreve o representante da Mossack Fonseca: «Ele 

explicou que a UBS nunca tinha sido nossa parte contratante. Discordei deste ponto e acrescentei que, em alguns 

casos, não sabemos sequer quem é o beneficiário efetivo. ... Respondi que, no passado, a nós, especificamente, a 

pedido do UBS e outros bancos, não nos foi comunicada a identidade do beneficiário efetivo.» 
3 «Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units», Dr.ª Amandine Scherrer e 

Dr. Anthony Amicelle, Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), março 2017. 
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O último parágrafo da Secção II. “Committee meetings and missions” passa a ter a 

seguinte redação: 

The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

2017: 

 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta 

(Adição da última missão ad-hoc a Malta.) 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

Na Secção III, “Activities of the Committee”, subsecção 1. “Programme of hearings and 

missions”, é aditada ao quadro a seguinte missão ad-hoc: 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

Na Secção III, “Activities of the Committee”, subsecção 2. “List of speakers (hearings 

and missions)”, a última linha do quadro deverá dizer respeito à audição sobre “The 

Paradise Papers - What are they about and why are they relevant” de 28 de novembro 

de 2017, com o Comissário Pierre Moscovici  

(A seguinte linha relativa à audição com a Comissária Vera Jourová sobre o mesmo assunto 

deverá ser suprimida uma vez que não teve lugar.) 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

 


