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Alteração  42 

Roberts Zīle 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Medidas destinadas a reforçar a cooperação administrativa no domínio do imposto sobre o 

valor acrescentado 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 904/2010 

Artigo 7 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O pedido referido no n.º 1 pode 

conter um pedido fundamentado de 

inquérito administrativo específico. A 

autoridade requerida efetua o referido 

inquérito em coordenação com a 

autoridade requerente. Os instrumentos e 

procedimentos a que se referem os 

artigos 28.º a 30.º do presente 

regulamento podem ser utilizados. Caso a 

autoridade requerida entenda que não é 

necessário qualquer inquérito 

administrativo, informa imediatamente a 

autoridade requerente sobre as respetivas 

razões. 

4. Se uma autoridade competente de 

um Estado-Membro considerar necessário 

um inquérito administrativo, deve 

apresentar um pedido devidamente 

fundamentado. A autoridade requerida não 

pode recusar realizar esse inquérito e, se as 

informações já estiverem disponíveis, deve 

fornecê-las sem demora à autoridade 

requerente antes da receção de qualquer 

pedido. Os Estados-Membros asseguram o 

estabelecimento de mecanismos entre a 

autoridade requerente e a autoridade 

requerida que permitam a participação de 

funcionários autorizados pela autoridade 

requerente no inquérito administrativo 

efetuado no território da autoridade 

requerida com vista à recolha da 

informação a que se refere o segundo 

parágrafo. A condução desse inquérito 

administrativo é assegurada conjuntamente 

por funcionários da autoridade requerente 

e da autoridade requerida, num espírito de 

cooperação e produção. Os funcionários 

da autoridade requerente devem poder 

aceder às mesmas informações, 

documentos e instalações e – na medida 

em que seja permitido ao abrigo da lei do 

Estado-Membro requerido – poder 

interrogar diretamente as pessoas, a fim 
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de detetar e combater as fraudes 

transfronteiras em matéria de IVA, que 

atualmente corroem as matérias 

coletáveis nacionais. 

Não obstante o disposto no primeiro 

parágrafo, um inquérito que incida sobre 

os montantes por um sujeito passivo 

estabelecido no Estado-Membro da 

autoridade requerida e tributáveis no 

Estado-Membro em que a autoridade 

requerente tem a sua sede, só pode ser 

recusado com um dos seguintes 

fundamentos: 

 

a) Pelos motivos previstos no n.º 1 do 

artigo 54.º, avaliados pela autoridade 

requerida em conformidade com a 

declaração operacional de boas práticas 

referente à articulação entre o presente 

número e o n.º 1 do artigo 54.º, a adotar 

em conformidade com o procedimento 

previsto no n.º 2 do artigo 58.º;  

 

b) Pelos motivos previstos nos n.ºs 2, 

3 e 4 do artigo 54.º; 

 

c) Pelo motivo de a autoridade 

requerida ter já prestado à autoridade 

requerente informações sobre o mesmo 

sujeito passivo em resultado de inquérito 

administrativo realizado há menos de dois 

anos. 

 

Se a autoridade requerida recusar o 

inquérito administrativo a que se refere o 

segundo parágrafo pelos motivos 

mencionados nas alíneas a) ou b), deve, 

no entanto, fornecer à autoridade 

requerente as datas e os valores de 

quaisquer entregas ou prestações 

relevantes efetuadas durante os dois 

últimos anos pelo sujeito passivo no 

Estado-Membro da autoridade 

requerente. 

 

Se as autoridades competentes de pelo 

menos dois Estados-Membros 

considerarem necessário um inquérito 

administrativo, a autoridade requerida não 

pode recusar realizá-lo. Os Estados-
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Membros asseguram o estabelecimento de 

mecanismos entre essas autoridades 

requerentes e a autoridade requerida que 

permitam a participação de funcionários 

autorizados pelas autoridades requerentes 

no inquérito administrativo efetuado no 

território da autoridade requerida com vista 

à recolha da informação a que se refere o 

segundo parágrafo. A condução desse 

inquérito administrativo é assegurada 

conjuntamente por funcionários das 

autoridades requerentes e da autoridade 

requerida. Os funcionários das 

autoridades requerentes exercem os 

mesmos poderes de controlo que os 

conferidos aos funcionários da autoridade 

requerida. Os funcionários das 

autoridades requerentes devem poder 

aceder às mesmas instalações e aos 

mesmos documentos que os funcionários 

da autoridade requerida, unicamente para 

efeitos de realização do inquérito 

administrativo. 

Or. en 

 

 


