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5.12.2018 A8-0428/59 

Alteração  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de 

determinados serviços digitais 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Considerando 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Cada vez mais o público exige a 

tomada de medidas no sentido de uma 

tributação mais justa das grandes 

empresas que operam essencialmente em 

linha. Uma petição apelando a que se 

obrigue os gigantes tecnológicos a pagar 

os seus impostos1a, lançada em novembro 

de 2018, reuniu mais de 700 000 

assinaturas. Segundo o instituto de 

investigação Kieskompas («bússola 

eleitoral«)1b, mais de 75 % de todos os 

cidadãos da Dinamarca, Suécia, França, 

Países Baixos, Alemanha e Áustria 

concordam com a introdução de um 

imposto sobre os serviços digitais. 

 __________________ 

 1a Avaaz, «Make the Tech Giants Pay 

Their Taxes!», 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech

_tax_104e/, nov. 2018 

 1b Kieskompas, «Public perception 

towards taxing digital companies in six 

countries» [perceção pública da 

tributação das empresas do setor digital 

em seis países], 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, dez. 2018 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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5.12.2018 A8-0428/60 

Alteração  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de 

determinados serviços digitais 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A taxa de ISD é de 3 %. A taxa de ISD é de 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Alteração  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de 

determinados serviços digitais 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 24-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 24-A (novo) 

 Cláusula de revisão 

 Dois anos após ...[a data de entrada em 

vigor da presente diretiva], a Comissão 

deve proceder a uma avaliação da 

aplicação da presente diretiva e 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 

for caso disso, de propostas para a sua 

revisão, em conformidade com os 

princípios da tributação equitativa do 

setor digital. Em especial, a Comissão 

avalia: 

 a) o aumento da taxa de ISD, 

juntamente com a dedução fiscal 

correspondente, a fim de limitar a 

diferença nas taxas de imposto efetivas 

entre as empresas tradicionais e as 

digitais; 

 b) o âmbito de aplicação do ISD, 

incluindo um aumento desse âmbito para 

incluir a venda de bens ou serviços que 

sejam contratados em linha através de 

interfaces digitais; 

 c) o montante do imposto pago em cada 

Estado-Membro;  
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 d) o tipo de atividades digitais 

abrangidas pelo âmbito de aplicação da 

presente diretiva; 

 e) potenciais práticas de planeamento 

fiscal que foram aplicadas pelas entidades 

para evitar o pagamento do ISD; 

 f) o funcionamento do balcão único; 

g)  a cooperação entre 

Estados-Membros; e  

h)  o impacto global no mercado interno, 

tendo em conta a potencial distorção da 

concorrência. 

Or. en 

 

 


