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3.3.2021 A9-0015/77

Alteração 77
Hélène Laporte, Gunnar Beck
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É também importante repensar o 
processo de acompanhamento para a 
avaliação da Diretiva 2011/16/UE, que 
não foi totalmente eficaz na recolha de 
dados sobre os benefícios, em especial 
devido à falta de dados disponíveis.

Or. en
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3.3.2021 A9-0015/78

Alteração 78
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nos termos do artigo 5.º da Diretiva 
2011/16/UE, na sequência de um pedido de 
uma autoridade requerente, a autoridade 
requerida comunica à autoridade 
requerente todas as informações de que 
disponha, ou que obtenha na sequência de 
inquéritos administrativos, que sejam 
previsivelmente relevantes para a 
administração e a execução da legislação 
interna desses Estados-Membros 
respeitante aos impostos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação dessa diretiva. Para 
garantir a eficácia das trocas de 
informações e evitar recusas injustificadas 
de pedidos, bem como para assegurar a 
clareza e a segurança jurídicas para as 
administrações fiscais e os contribuintes, a 
norma da relevância previsível deve ser 
delineada com precisão. Neste contexto, 
deve também esclarecer-se que a norma da 
relevância previsível não se aplica a 
pedidos de informações adicionais na 
sequência de uma troca de informações nos 
termos do artigo 8.º-A da Diretiva 
2011/16/UE relativa a uma decisão fiscal 
prévia transfronteiriça ou a um acordo 
prévio sobre preços de transferência.

(3) Nos termos do artigo 5.º da Diretiva 
2011/16/UE, na sequência de um pedido de 
uma autoridade requerente, a autoridade 
requerida comunica à autoridade 
requerente todas as informações de que 
disponha, ou que obtenha na sequência de 
inquéritos administrativos, que sejam 
previsivelmente relevantes para a 
administração e a execução da legislação 
interna desses Estados-Membros 
respeitante aos impostos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação dessa diretiva. As 
diferenças na fiscalização do 
cumprimento das disposições da Diretiva 
2011/16/UE entre os Estados-Membros 
podem dificultar a cooperação de uma 
administração fiscal com a administração 
fiscal dos outros Estados-Membros. Para 
garantir a eficácia das trocas de 
informações e evitar recusas injustificadas 
de pedidos, bem como para assegurar a 
clareza e a segurança jurídicas para as 
administrações fiscais e os contribuintes, a 
norma da relevância previsível deve ser 
delineada com precisão. Neste contexto, 
deve também esclarecer-se que a norma da 
relevância previsível não se aplica a 
pedidos de informações adicionais na 
sequência de uma troca de informações nos 
termos do artigo 8.º-A da Diretiva 
2011/16/UE relativa a uma decisão fiscal 
prévia transfronteiriça ou a um acordo 
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prévio sobre preços de transferência.
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3.3.2021 A9-0015/79

Alteração 79
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Considerando que a maioria dos 
rendimentos e valores tributáveis dos 
vendedores nas plataformas digitais se 
movimenta além-fronteiras, a comunicação 
de informações relacionadas com a 
atividade relevante traria resultados 
positivos adicionais se estas também 
fossem comunicadas aos Estados-
Membros, que teriam o direito de tributar 
os rendimentos auferidos. Em especial, a 
troca automática de informações entre as 
autoridades fiscais é essencial para que 
estas disponham das informações 
necessárias que lhes permitam determinar 
os impostos sobre o rendimento e o IVA 
devidos de forma adequada.

(8) Considerando que a maioria dos 
rendimentos e valores tributáveis dos 
vendedores nas plataformas digitais se 
movimenta além-fronteiras, a comunicação 
de informações relacionadas com a 
atividade relevante traria resultados 
positivos adicionais se estas também 
fossem comunicadas aos Estados-
Membros, que teriam o direito de tributar 
os rendimentos auferidos, pois a não 
declaração pelos vendedores dos 
rendimentos recebidos através das 
plataformas digitais leva a uma perda 
considerável de receitas fiscais para os 
Estados-Membros. Em especial, a troca 
automática de informações entre as 
autoridades fiscais é essencial para que 
estas disponham das informações 
necessárias que lhes permitam determinar 
os impostos sobre o rendimento e o IVA 
devidos de forma adequada.

Or. en



AM\1226045PT.docx PE689.031v01-00

PT Unida na diversidade PT

3.3.2021 A9-0015/80

Alteração 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Gunnar 
Beck, Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O objetivo de evitar a elisão e a 
evasão fiscais pode ser assegurado 
exigindo aos operadores de plataformas 
digitais que comuniquem os rendimentos 
obtidos através de plataformas numa fase 
inicial, antes de as autoridades fiscais 
nacionais procederem à liquidação anual 
do imposto. Para facilitar o trabalho das 
autoridades fiscais dos Estados-Membros, 
as informações comunicadas devem ser 
trocadas no prazo de um mês após a 
comunicação de informações. A fim de 
facilitar a troca automática de informações 
e melhorar a eficiência na utilização dos 
recursos, as trocas devem ser efetuadas por 
via eletrónica através da rede comum de 
comunicações («CCN») desenvolvida pela 
União.

(15) O objetivo de evitar a elisão e a 
evasão fiscais pode ser assegurado 
exigindo aos operadores de plataformas 
digitais que comuniquem os rendimentos 
obtidos através de plataformas numa fase 
inicial, antes de as autoridades fiscais 
nacionais procederem à liquidação anual 
do imposto. Para facilitar o trabalho das 
autoridades fiscais dos Estados-Membros, 
as informações comunicadas devem ser 
trocadas no prazo de um mês após a 
comunicação de informações. A fim de 
facilitar a troca automática de informações 
e melhorar a eficiência na utilização dos 
recursos, as trocas devem ser efetuadas por 
via eletrónica através da rede comum de 
comunicações («CCN») desenvolvida pela 
União. A fim de evitar encargos 
administrativos adicionais para as PME, 
os operadores de plataformas digitais com 
receitas anuais inferiores a 50 milhões de 
EUR a nível mundial e inferiores a 
10 milhões de EUR a nível da UE devem 
poder continuar a comunicar os dados às 
autoridades nacionais através dos meios e 
instrumentos já previstos na legislação 
dos Estados-Membros sem custos 
adicionais.

Or. en
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#{03/03/2021}3.3.2021 A9-0015/81

Alteração 81
Hélène Laporte, Gunnar Beck
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0015/2021
Sven Giegold
Cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) É fundamental proteger de forma 
eficaz os dados pessoais trocados entre os 
Estados-Membros nos termos da Diretiva 
2011/16/UE. Se houver uma violação dos 
dados pessoais na aceção do artigo 4.º, 
ponto 12, do Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho24  
em um ou mais Estados-Membros, estes, 
enquanto responsáveis conjuntos pelo 
tratamento dos dados, devem decidir se a 
violação exige a suspensão das trocas de 
informações com o(s) Estado(s)-
Membro(s) onde a violação ocorreu e se 
deve ser solicitado à Comissão, enquanto 
subcontratante, que suspenda essas trocas.  
A suspensão deve prolongar-se até os 
Estados-Membros pedirem à Comissão que 
autorize novamente as trocas de 
informações nos termos da Diretiva 
2011/16/UE com o Estado-Membro onde a 
violação ocorreu.

(25) É fundamental proteger de forma 
eficaz os dados pessoais, em especial os 
dados relativos às prerrogativas dos 
Estados-Membros em matéria fiscal, 
trocados entre os Estados-Membros nos 
termos da Diretiva 2011/16/UE. Se houver 
uma violação dos dados pessoais na aceção 
do artigo 4.º, ponto 12, do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho24  em um ou mais Estados-
Membros, estes, enquanto responsáveis 
conjuntos pelo tratamento dos dados, 
devem decidir se a violação exige a 
suspensão das trocas de informações com 
o(s) Estado(s)-Membro(s) onde a violação 
ocorreu e se deve ser solicitado à 
Comissão, enquanto subcontratante, que 
suspenda essas trocas. A suspensão deve 
prolongar-se até os Estados-Membros 
pedirem à Comissão que autorize 
novamente as trocas de informações nos 
termos da Diretiva 2011/16/UE com o 
Estado-Membro onde a violação ocorreu.

__________________ __________________
24 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

24 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
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sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Or. en


