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7.3.2018 A8-0051/68 

Alteração  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A fórmula para a repartição da 

matéria coletável consolidada deve incluir 

três fatores de igual ponderação, que são a 

mão de obra, os ativos e as vendas. Estes 

fatores de igual ponderação devem refletir 

uma abordagem equilibrada à distribuição 

dos lucros tributáveis entre os Estados-

Membros em causa e devem assegurar que 

os lucros sejam tributados onde são 

efetivamente gerados. A mão de obra e os 

ativos devem, assim, ser imputados ao 

Estado-Membro onde estão a mão de obra 

ou os ativos, conferindo, deste modo, a 

ponderação adequada aos interesses do 

Estado-Membro de origem, enquanto as 

vendas devem ser imputadas ao Estado-

Membro de destino dos bens ou serviços. 

A fim de ter em conta as diferenças 

salariais existentes na União e, assim, 

permitir uma distribuição mais justa da 

matéria coletável consolidada, o fator mão 

de obra deve ser composto pela massa 

salarial e pelo número de trabalhadores 

(metade para cada item). O fator ativos, por 

seu turno, deve ser composto por todos os 

ativos fixos corpóreos, mas não pelos 

incorpóreos e financeiros devido à sua 

natureza móvel e ao risco daí resultante 

(10) A fórmula para a repartição da 

matéria coletável consolidada deve incluir 

quatro fatores de igual ponderação, que 

são a mão de obra, os ativos, as vendas por 

destino e a recolha e utilização de dados 

pessoais dos utilizadores de plataformas e 

serviços em linha. Estes fatores de igual 

ponderação devem refletir uma abordagem 

equilibrada à distribuição dos lucros 

tributáveis entre os Estados-Membros em 

causa e devem assegurar que os lucros 

sejam tributados onde são efetivamente 

gerados. A mão de obra e os ativos devem, 

assim, ser imputados ao Estado-Membro 

onde estão a mão de obra ou os ativos, 

conferindo, deste modo, a ponderação 

adequada aos interesses do Estado-

Membro de origem, enquanto as vendas 

devem ser imputadas ao Estado-Membro 

de destino dos bens ou serviços. A fim de 

ter em conta as diferenças salariais 

existentes na União e, assim, permitir uma 

distribuição mais justa da matéria coletável 

consolidada, o fator mão de obra deve ser 

composto pela massa salarial e pelo 

número de trabalhadores (metade para cada 

item). O fator ativos, por seu turno, deve 

ser composto apenas por ativos corpóreos. 
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de as regras da presente diretiva poderem 

ser contornadas. Sempre que, devido a 

circunstâncias excecionais, o resultado da 

repartição não representar devidamente o 

âmbito da atividade empresarial, uma 

cláusula de salvaguarda deve prever a 

utilização de um método alternativo de 

afetação do rendimento. 

Sempre que, devido a circunstâncias 

excecionais, o resultado da repartição não 

representar devidamente o âmbito da 

atividade empresarial, uma cláusula de 

salvaguarda deve prever a utilização de um 

método alternativo de afetação do 

rendimento. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração duplica a alteração 10, tal como aprovada pela ECON, mas reintroduz o 

termo «fixos» junto a «ativos tangíveis». 
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7.3.2018 A8-0051/69 

Alteração  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposta de diretiva 

Considerando 20-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) A Comissão deve proceder 

imediatamente a uma nova avaliação de 

impacto com base nos dados mais 

completos e exatos baseados nas 

informações discriminadas por país da 

OCDE atualmente disponíveis a título 

privado para as autoridades fiscais dos 

Estados-Membros. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0051/70 

Alteração  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – nº 5-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-C. A definição de recolha e 

exploração de dados pessoais para fins 

comerciais no contexto da recolha e 

utilização de dados pessoais dos 

utilizadores de plataformas e serviços em 

linha é fixada em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/679. 

 (i) A recolha de dados por Estado-

Membro refere-se exclusivamente aos 

dados recolhidos no ponto de origem 

inicial dos utilizadores de plataformas e 

serviços em linha e não aos dados 

recolhidos que estejam em trânsito ou 

armazenados. 

 (ii) Ao considerar a exploração de 

dados pessoais dos utilizadores de 

plataformas e serviços em linha, deve 

garantir-se que não há duplicação de 

outros fatores da fórmula, como as 

vendas. 

Or. en 

 

 


