Parlamento Europeu
2014-2019

Documento de sessão

A8-0147/2018
25.4.2018

*
RELATÓRIO
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da
União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega
sobre a cooperação administrativa, a luta contra a fraude e a cobrança de
créditos no domínio do imposto sobre o valor acrescentado
(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
Relator: Miguel Viegas

RR\1151939PT.docx

PT

PE618.055v02-00
Unida na diversidade

PT

PR_NLE-CN_Agreement_app

Legenda dos símbolos utilizados
*
***
***I
***II
***III

Processo de consulta
Processo de aprovação
Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
Processo legislativo ordinário (segunda leitura)
Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto
de ato.)

Alterações a um projeto de ato
Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas
As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na
coluna da direita.
A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam,
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.
Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto
consolidado
Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre a cooperação
administrativa, a luta contra a fraude e a cobrança de créditos no domínio do imposto
sobre o valor acrescentado
(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))
(Consulta)
O Parlamento Europeu,
–

Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2017)0621),

–

Tendo em conta o Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre a
cooperação administrativa, a luta contra a fraude e a cobrança de créditos no domínio do
imposto sobre o valor acrescentado (14390/2017),

–

Tendo em conta o artigo 113.º e o artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea b), do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais foi consultado
pelo Conselho (C8-0407/2017),

–

Tendo em conta o artigo 78.º-C e o artigo 108.º, n.º 8, do seu Regimento,

–

Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
(A8-0147/2018),

1.

Aprova a celebração do acordo;

2.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e do Reino da Noruega.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O Regulamento (UE) n.º 904/2010 do Conselho e a Diretiva 2010/24/UE do Conselho
definem o quadro jurídico para a cooperação dos Estados-Membros em matéria de prevenção
e luta contra a fraude e de cobrança de créditos no domínio do IVA.
Contudo, a experiência nos Estados-Membros demonstrou que, muitas vezes, os autores de
fraude exploram as lacunas no controlo das operações que envolvem empresas situadas em
países terceiros. A fraude ao IVA que envolve operadores de países terceiros representa um
risco especialmente nos setores das telecomunicações e dos serviços eletrónicos. Tendo em
conta o crescimento destes setores, é essencial que existam instrumentos mais eficazes para
combater a fraude e proteger os orçamentos públicos. O objetivo geral destes acordos é
estabelecer um quadro de assistência mútua na luta contra a fraude transfronteiriça ao IVA e
ajudar cada país a recuperar o IVA que lhe é devido. Os acordos de cooperação com os países
vizinhos da UE e os parceiros comerciais melhoram as possibilidades de os Estados-Membros
identificarem e combaterem eficazmente a fraude ao IVA e limitam as perdas financeiras
resultantes dessa fraude.
Por conseguinte, a cooperação com países terceiros é essencial para combater a fraude ao
IVA. Em especial, a Noruega é um membro do Espaço Económico Europeu com um sistema
de IVA semelhante ao aplicável na UE, que goza de uma boa tradição de cooperação em
matéria de IVA com os Estados-Membros.
Em 2009, a Noruega desempenhou um papel-chave ao informar os Estados-Membros sobre
os operadores fictícios que cometem fraude ao IVA em matéria de créditos de carbono. Entre
2009 e 2012, as autoridades fiscais norueguesas comunicaram às autoridades dos
Estados-Membros informações sobre operações fraudulentas num montante total de 2,703
milhões de euros. Os funcionários noruegueses participaram igualmente em controlos
multilaterais com alguns Estados-Membros no setor da energia e foram convidados a estar
presentes como observadores no Observatório do IVA. Além disso, a Noruega informou
vários Estados-Membros sobre as transações de operadores fictícios que exploravam as
plataformas alternativas de pagamento norueguesas.
Tal prova as vantagens que decorrem da cooperação dos Estados-Membros com a Noruega.
Contudo, no âmbito do quadro legal em vigor, a cooperação administrativa com a Noruega é
ocasional e apenas possível com base em acordos bilaterais entre a Noruega e cada um dos
Estados-Membros, no âmbito da Convenção Nórdica ou nos raros convites à Noruega para
que participe nas reuniões do Observatório do IVA como observador.
O relator considera, tal como a Comissão, que este acordo bilateral entre a UE e a Noruega
proporciona um quadro legal sólido para uma cooperação eficiente entre a Noruega e os
Estados-Membros. Esta cooperação seguirá a mesma estrutura de cooperação atualmente em
vigor entre os Estados-Membros e beneficiará dos mesmos instrumentos, como plataformas
eletrónicas e formulários eletrónicos.
O relator congratula-se com este acordo e incentiva os Estados-Membros a mandatarem a
Comissão para negociar acordos semelhantes de cooperação em matéria de IVA com outros
países EEE/EFTA.
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO
Título

Acordo entre a União Europeia e o Reino da Noruega sobre a
cooperação administrativa, a luta contra a fraude e a cobrança de
créditos no domínio do imposto sobre o valor acrescentado
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR
PARECER
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Legenda dos símbolos utilizados:
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