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Alteração  29 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Em 1967, quando o Conselho 

adotou o sistema comum do imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA) através das 

Diretivas do Conselho 67/227/CEE42 e 

67/228/CEE43, foi assumido o 

compromisso de estabelecer um regime 

definitivo de IVA que funcionasse na 

União Europeia da mesma forma que no 

interior de um único Estado-Membro. Uma 

vez que as condições técnicas e políticas 

ainda não estavam reunidas para a 

implementação desse regime, quando as 

fronteiras fiscais entre os Estados-

Membros foram abolidas no final de 1992 

foi aprovado um dispositivo transitório do 

IVA. A Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho44 atualmente em vigor prevê que 

essas regras de transição sejam substituídas 

por disposições definitivas. 

(1) Em 1967, quando o Conselho 

adotou o sistema comum do imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA) através das 

Diretivas do Conselho 67/227/CEE42 e 

67/228/CEE43, foi assumido o 

compromisso de estabelecer um regime 

definitivo de IVA que funcionasse na 

União Europeia da mesma forma que no 

interior de um único Estado-Membro. Uma 

vez que as condições técnicas e políticas 

ainda não estavam reunidas para a 

implementação desse regime, quando as 

fronteiras fiscais entre os Estados-

Membros foram abolidas no final de 1992 

foi aprovado um dispositivo transitório do 

IVA. A Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho44 atualmente em vigor prevê que 

essas regras de transição sejam substituídas 

por disposições definitivas. No entanto, as 

referidas regras estão em vigor há já 

várias décadas, resultando num complexo 

sistema transitório do IVA propenso à 

fraude transfronteiras ao IVA 

intra-União. Estas disposições transitórias 

apresentam muitas insuficiências que se 

traduzem num sistema do IVA que não é 

plenamente eficiente nem compatível com 

as exigências de um verdadeiro mercado 

único. 

_________________ _________________ 

42 Primeira Diretiva 67/227/CEE do 

Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 

harmonização das legislações dos Estados-

Membros respeitantes aos impostos sobre o 

volume de negócios (JO 71 de 14.4.1967, 

42 Primeira Diretiva 67/227/CEE do 

Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 

harmonização das legislações dos Estados-

Membros respeitantes aos impostos sobre o 

volume de negócios (JO 71 de 14.4.1967, 
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p. 1301). p. 1301). 

43 Segunda Diretiva 67/228/CEE do 

Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 

harmonização das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes aos 

impostos sobre o volume de negócios — 

estrutura e modalidades de aplicação do 

sistema comum de imposto sobre o valor 

acrescentado (JO 71 de 14.4.1967, 

p. 1303). 

43 Segunda Diretiva 67/228/CEE do 

Conselho, de 11 de abril de 1967, relativa à 

harmonização das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes aos 

impostos sobre o volume de negócios — 

estrutura e modalidades de aplicação do 

sistema comum de imposto sobre o valor 

acrescentado (JO 71 de 14.4.1967, 

p. 1303). 

44 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 

28 de novembro de 2006, relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006, p. 

1). 

44 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 

28 de novembro de 2006, relativa ao 

sistema comum do imposto sobre o valor 

acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006, p. 

1). 

Or. en 

 

Alteração  30 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A criação de um espaço único do 

IVA na UE é fundamental para reduzir os 

custos de conformidade para as empresas 

e os riscos de fraude transfronteiras ao 

IVA e para simplificar os procedimentos 

em matéria de IVA. O sistema definitivo 

do IVA irá reforçar o mercado único e 

criar melhores condições comerciais para 

o comércio transfronteiras. Deve incluir 

as modificações necessárias devido aos 

desenvolvimentos tecnológicos e à 

digitalização, à evolução dos modelos 

comerciais e à globalização da economia. 

Or. en 

 

Alteração  31 
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Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) No seu Plano de Ação sobre o 

IVA45, a Comissão anunciou a sua intenção 

de apresentar uma proposta para definir os 

princípios de um regime definitivo do IVA 

para as trocas comerciais transfronteiras 

entre empresas (B2B) entre os 

Estados-Membros que se basearia na 

tributação das entregas transfronteiras de 

bens no Estado-Membro de destino. 

(2) O atual sistema do IVA, que foi 

estabelecido em 1993, é semelhante ao 

sistema aduaneiro europeu. Porém, não 

existem controlos equiparáveis, o que faz 

dele um alvo para a fraude 

transfronteiras. O sistema do IVA vigente 

deve ser objeto de uma modificação 

substancial, de modo a que a entrega de 

bens de um Estado-Membro a outro 

Estado-Membro seja tributada como se os 

bens tivessem sido entregues e adquiridos 

num único Estado-Membro. No seu Plano 

de Ação sobre o IVA45, a Comissão 

anunciou a sua intenção de apresentar uma 

proposta para definir os princípios de um 

regime definitivo do IVA para as trocas 

comerciais transfronteiras entre empresas 

(B2B) entre os Estados-Membros que se 

basearia na tributação das entregas 

transfronteiras de bens no Estado-Membro 

de destino. Esta modificação deve 

contribuir para a redução da fraude 

transfronteiras ao IVA em 40 mil milhões 

de euros por ano. 

_________________ _________________ 

45 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu 

relativa a um plano de ação sobre o IVA, 

Rumo a um espaço único do IVA na UE - 

Chegou o momento de decidir, 

COM(2016) 148 final de 7.4.2016. 

45 Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu 

relativa a um plano de ação sobre o IVA, 

Rumo a um espaço único do IVA na UE - 

Chegou o momento de decidir, 

COM(2016) 148 final de 7.4.2016. 

Or. en 

 

Alteração  32 

Ivana Maletić 
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Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) Tal implicaria a substituição do 

regime atual constituído por uma entrega 

isenta no Estado-Membro de partida dos 

bens e uma aquisição intracomunitária de 

bens tributada no Estado-Membro de 

destino por um sistema de uma única 

entrega tributada no Estado-Membro de 

destino de acordo com as taxas de IVA aí 

aplicáveis. Regra geral, o IVA passa a ser 

cobrado pelo fornecedor, que poderá 

verificar em linha a taxa de IVA aplicável 

em qualquer Estado-Membro através de 

um portal web. No entanto, se o adquirente 

for um sujeito passivo certificado (sujeito 

passivo certificado — um contribuinte 

fiável reconhecido como tal pelos 

Estados-Membros), é aplicável o 

mecanismo de autoliquidação e o sujeito 

passivo certificado passa a ser responsável 

pelo IVA relativo à entrega intra-União. O 

regime definitivo do IVA assenta ainda no 

conceito de um ponto de registo único 

(balcão único) para as empresas, que 

permite o pagamento e a dedução do IVA 

devido. 

(3) Tal implicaria a substituição do 

regime atual constituído por uma entrega 

isenta no Estado-Membro de partida dos 

bens e uma aquisição intracomunitária de 

bens tributada no Estado-Membro de 

destino por um sistema de uma única 

entrega tributada no Estado-Membro de 

destino de acordo com as taxas de IVA aí 

aplicáveis. Regra geral, o IVA passa a ser 

cobrado pelo fornecedor, que poderá 

verificar em linha a taxa de IVA aplicável 

em qualquer Estado-Membro através de 

um portal web. No entanto, se o adquirente 

for um sujeito passivo certificado (sujeito 

passivo certificado — um contribuinte 

fiável reconhecido como tal pelos 

Estados-Membros), é aplicável o 

mecanismo de autoliquidação e o sujeito 

passivo certificado passa a ser responsável 

pelo IVA relativo à entrega intra-União. O 

regime definitivo do IVA assenta ainda no 

conceito de um ponto de registo único 

(balcão único) para as empresas, que 

permite o pagamento e a dedução do IVA 

devido. O balcão único está no cerne do 

novo sistema baseado no princípio de 

tributação no destino, sem o qual a 

complexidade e os encargos 

administrativos aumentariam 

significativamente. Por conseguinte, deve 

proceder-se ao alargamento do 

minibalcão único, no âmbito das 

melhorias propostas para o atual sistema, 

a fim de cobrir todos os serviços e vendas 

de bens entre empresas. 

Or. en 

 

Alteração  33 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposta de diretiva 

Considerando 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Para proteger a interligação, o 

balcão único para as empresas deve 

operar segundo critérios comuns, 

regulamentos e modalidades de gestão de 

dados. Esse sistema deve estar disponível 

e ser acessível em toda a União, devendo 

ser dado apoio técnico apropriado aos 

Estados-Membros que dele necessitem. 

Or. en 

 

Alteração  34 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Estes princípios devem ser 

estabelecidos na diretiva e substituir o atual 

conceito segundo o qual o regime 

definitivo passa a ser baseado na tributação 

no Estado-Membro de origem. 

(4) Estes princípios devem ser 

estabelecidos na diretiva e substituir o atual 

conceito segundo o qual o regime 

definitivo passa a ser baseado na tributação 

no Estado-Membro de origem. Estes novos 

princípios permitiriam que os 

Estados-Membros lutassem mais 

eficazmente contra a fraude ao IVA, 

especialmente a fraude intracomunitária 

do operador fictício, estimada em, pelo 

menos, 50 mil milhões de euros por ano. 

Or. en 

 

Alteração  35 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 
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Texto da Comissão Alteração 

(4) Estes princípios devem ser 

estabelecidos na diretiva e substituir o atual 

conceito segundo o qual o regime 

definitivo passa a ser baseado na tributação 

no Estado-Membro de origem. 

(4) Estes princípios devem ser 

estabelecidos na diretiva e substituir o atual 

conceito segundo o qual o regime 

definitivo passa a ser baseado na tributação 

no Estado-Membro de origem por um 

sistema definitivo do IVA. 

Or. en 

 

Alteração  36 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) O Conselho, nas suas conclusões de 

8 de novembro de 201646, instou a 

Comissão a introduzir certas melhorias nas 

regras do IVA da União aplicáveis às 

operações transfronteiras, no que respeita 

ao papel do número de identificação IVA 

no contexto da isenção das entregas 

intracomunitárias, às disposições relativas 

à consignação, às operações em cadeia e à 

prova de transporte para efeitos de isenção 

das operações intracomunitárias. 

(5) O Conselho, nas suas conclusões de 

8 de novembro de 201646, instou a 

Comissão a introduzir entretanto certas 

melhorias nas regras do IVA da União 

aplicáveis às operações transfronteiras, no 

que respeita a quatro domínios: o papel do 

número de identificação IVA no contexto 

da isenção das entregas intracomunitárias, 

as disposições relativas à consignação, as 

operações em cadeia e a prova de 

transporte para efeitos de isenção das 

operações intracomunitárias. 

_________________ _________________ 

46 Conclusões do Conselho de 8 de 

novembro de 2016 sobre a Melhoria das 

atuais regras da UE em sede de IVA no que 

respeita às operações transfronteiras 

(n.º 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, de 

9 de novembro de 2016). 

46 Conclusões do Conselho de 8 de 

novembro de 2016 sobre a Melhoria das 

atuais regras da UE em sede de IVA no que 

respeita às operações transfronteiras 

(n.º 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, de 

9 de novembro de 2016). 

Or. en 

 

Alteração  37 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Tendo em atenção este pedido e o 

facto de que serão necessários vários anos 

para a implementação do regime 

definitivo do IVA para as trocas comerciais 

intra-União, estas medidas específicas, 

destinadas a harmonizar e simplificar 

determinadas disposições aplicáveis às 

empresas, são adequadas. 

(6) Tendo em atenção este pedido e o 

facto de que é necessário adotar e 

implementar um regime definitivo do IVA 

para as trocas comerciais intra-União em 

tempo útil, estas medidas específicas, 

destinadas a harmonizar e simplificar 

determinadas disposições aplicáveis às 

empresas, são adequadas. 

Or. en 

 

Alteração  38 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A criação do estatuto de sujeito 

passivo certificado é necessária para a 

aplicação eficaz das melhorias às regras da 

União em matéria de IVA para as 

operações transfronteiras, bem como para a 

progressiva transição para o regime 

definitivo das trocas comerciais 

intra-União. 

(7) A criação do estatuto de sujeito 

passivo certificado é necessária para a 

aplicação eficaz das melhorias às regras da 

União em matéria de IVA para as 

operações transfronteiras, bem como para a 

progressiva transição para o regime 

definitivo das trocas comerciais 

intra-União. Não obstante, é necessário 

adotar critérios rigorosos, aplicados de 

forma harmonizada por todos os Estados-

Membros, para determinar quais as 

empresas que podem beneficiar do 

estatuto de sujeito passivo certificado. 

Or. en 

 

Alteração  39 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A criação do estatuto de sujeito 

passivo certificado é necessária para a 

aplicação eficaz das melhorias às regras da 

União em matéria de IVA para as 

operações transfronteiras, bem como para a 

progressiva transição para o regime 

definitivo das trocas comerciais 

intra-União. 

(7) A criação do estatuto de sujeito 

passivo certificado é indispensável para a 

aplicação eficaz das melhorias às regras da 

União em matéria de IVA para as 

operações transfronteiras, bem como para a 

progressiva transição para o regime 

definitivo das trocas comerciais 

intra-União. É igualmente necessária para 

estabelecer regras e disposições comuns 

que deem lugar à aplicação de 

determinadas multas e sanções a quem 

não cumprir essas regras e disposições. 

Or. en 

 

Alteração  40 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A criação do estatuto de sujeito 

passivo certificado é necessária para a 

aplicação eficaz das melhorias às regras 

da União em matéria de IVA para as 

operações transfronteiras, bem como para 

a progressiva transição para o regime 

definitivo das trocas comerciais 

intra-União. 

(7) A criação do estatuto de sujeito 

passivo certificado poderia ser utilizada 

para a progressiva transição para o regime 

definitivo das trocas comerciais 

intra-União. 

Or. en 

Justificação 

As soluções rápidas propostas, que podem traduzir-se num alívio significativo dos encargos 

administrativos, não devem limitar-se aos sujeitos passivos certificados. 
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Alteração  41 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos deverá permitir a 

identificação dos sujeitos passivos fiáveis. 

Este estatuto permitir-lhes-á beneficiar da 

aplicação de determinadas regras sensíveis 

à fraude não aplicáveis a outros sujeitos 

passivos. 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar, o que 

tem um impacto negativo na forma como 

essas pessoas são tratadas pelas 

autoridades. A concessão do estatuto de 

sujeito passivo certificado com base em 

determinados critérios objetivos deverá 

permitir a identificação dos sujeitos 

passivos fiáveis. Este estatuto permitir-

lhes-á beneficiar da aplicação de 

determinadas regras sensíveis à fraude não 

aplicáveis a outros sujeitos passivos. 

Or. en 

 

Alteração  42 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos deverá permitir a 

identificação dos sujeitos passivos fiáveis. 

Este estatuto permitir-lhes-á beneficiar da 

aplicação de determinadas regras sensíveis 

à fraude não aplicáveis a outros sujeitos 

passivos. 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos e recíprocos deverá 

permitir a identificação dos sujeitos 

passivos fiáveis e dos que não cumprem 

plenamente os critérios. Este estatuto 

permitir-lhes-á beneficiar da aplicação de 

determinadas regras sensíveis à fraude e 

fáceis de compreender não aplicáveis a 
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outros sujeitos passivos. 

Or. en 

 

Alteração  43 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos deverá permitir a 

identificação dos sujeitos passivos fiáveis. 

Este estatuto permitir-lhes-á beneficiar da 

aplicação de determinadas regras sensíveis 

à fraude não aplicáveis a outros sujeitos 

passivos. 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos, aplicados de forma 

harmonizada pelos Estados-Membros, 
deverá permitir a identificação dos sujeitos 

passivos fiáveis. Este estatuto 

permitir-lhes-á beneficiar da aplicação de 

determinadas regras simplificadas não 

aplicáveis a outros sujeitos passivos. 

Or. en 

 

Alteração  44 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos deverá permitir a 

(8) No regime atualmente em vigor, 

não é feita qualquer distinção entre sujeitos 

passivos fiáveis e menos fiáveis no que 

respeita às regras do IVA a aplicar. A 

concessão do estatuto de sujeito passivo 

certificado com base em determinados 

critérios objetivos harmonizados entre os 
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identificação dos sujeitos passivos fiáveis. 

Este estatuto permitir-lhes-á beneficiar da 

aplicação de determinadas regras sensíveis 

à fraude não aplicáveis a outros sujeitos 

passivos. 

Estados-Membros deverá permitir a 

identificação dos sujeitos passivos fiáveis. 

Este estatuto permitir-lhes-á beneficiar da 

aplicação de determinadas regras sensíveis 

à fraude não aplicáveis a outros sujeitos 

passivos. 

Or. en 

 

Alteração  45 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. Além disso, a Comissão deve 

elaborar orientações e regulamentos 

pormenorizados, mas de fácil utilização, 

que reforcem o entendimento comum da 

harmonização e da cooperação 

administrativa, apesar dos encargos para 

as autoridades, e assegurem a 

interoperabilidade entre os 

Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  46 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 
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critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. 

critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. A Comissão deve apresentar 

regulamentos de execução e orientações, 

que devem ter uma estreita 

correspondência aos critérios de 

Operador Económico Autorizado 

previstos no Código Aduaneiro da União, 

a fim de reduzir os encargos 

administrativos. 

Or. en 

 

Alteração  47 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. A Comissão deve ser 

responsável por apresentar orientações 

suplementares e por verificar a correta 

aplicação, pelos Estados-Membros, desses 

critérios harmonizados em toda a União. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

critérios harmonizados a nível da União e, 

por conseguinte, a certificação fornecida 

por um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. 

(9) O acesso ao estatuto de sujeito 

passivo certificado deve basear-se em 

critérios claramente definidos e garantir 

um amplo acesso às empresas, incluindo 

as PME. Esses critérios devem ser 

harmonizados a nível da União e, por 

conseguinte, a certificação fornecida por 

um Estado-Membro deve ser válida em 

toda a União. 

Or. en 

 

Alteração  49 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Colocando a tónica nos custos de 

conformidade mais elevados para as 

PME, a Comissão deve apresentar 

procedimentos administrativos 

simplificados para a obtenção do estatuto 

de sujeito passivo certificado por parte das 

PME. 

Or. en 

 

Alteração  50 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) As informações sobre o estatuto de 

um operador económico, isto é, se ele é ou 

não um sujeito passivo certificado, devem 

ser acessíveis através do sistema VIES. 

Or. en 
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Alteração  51 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) O estatuto de sujeito passivo 

certificado não deve ser concedido aos 

sujeitos passivos abrangidos por 

disposições específicas de exclusão das 

regras gerais do IVA, ou que só 

ocasionalmente exerçam atividades 

económicas, se estiverem em causa essas 

disposições específicas ou atividades 

ocasionais. Se assim não for, a correta 

aplicação das alterações propostas poderá 

ser perturbada. 

(10) O estatuto de sujeito passivo 

certificado não deve ser concedido aos 

sujeitos passivos abrangidos por 

disposições específicas de exclusão das 

regras gerais do IVA, ou que só 

ocasionalmente exerçam atividades 

económicas, se estiverem em causa essas 

disposições específicas ou atividades 

ocasionais. Se assim não for, a correta 

aplicação das alterações propostas poderá 

ser perturbada. Além disso, há que dedicar 

especial atenção às pequenas empresas 

para garantir que estas não sejam 

colocadas em situação de desvantagem 

concorrencial relativamente às grandes 

empresas no que se refere à obtenção do 

estatuto de sujeito passivo certificado. 

Or. en 

 

Alteração  52 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

(11) A consignação refere-se à situação 

em que, no momento do transporte dos 

bens para outro Estado-Membro, o 

fornecedor já conhece a identidade do 

adquirente a quem os bens serão fornecidos 

numa fase posterior, após a sua chegada ao 

Estado-Membro de destino. Atualmente, 

esta situação dá origem a uma operação 

(11) A consignação refere-se à situação 

em que, no momento do transporte dos 

bens para outro Estado-Membro, o 

fornecedor já conhece a identidade do 

adquirente a quem os bens serão fornecidos 

numa fase posterior, após a sua chegada ao 

Estado-Membro de destino. Atualmente, 

esta situação dá origem a uma operação 
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equiparada a uma entrega (no Estado-

Membro de partida dos bens) e a uma 

operação equiparada a uma aquisição 

intracomunitária (no Estado-Membro de 

chegada dos bens), a que se segue uma 

entrega «interna» no Estado-Membro de 

chegada e exige que o fornecedor esteja 

identificado para efeitos de IVA neste 

Estado-Membro. Para evitar esta situação, 

essas operações, se efetuadas entre dois 

sujeitos passivos certificados, devem, em 

determinadas condições, ser consideradas 

como dando origem a uma entrega isenta 

no Estado-Membro de partida e a uma 

aquisição intracomunitária no 

Estado-Membro de chegada. 

equiparada a uma entrega (no Estado-

Membro de partida dos bens) e a uma 

operação equiparada a uma aquisição 

intracomunitária (no Estado-Membro de 

chegada dos bens), a que se segue uma 

entrega «interna» no Estado-Membro de 

chegada e exige que o fornecedor esteja 

identificado para efeitos de IVA neste 

Estado-Membro. Para evitar esta situação, 

essas operações, se efetuadas entre dois 

sujeitos passivos, devem, em determinadas 

condições, ser consideradas como dando 

origem a uma entrega isenta no 

Estado-Membro de partida e a uma 

aquisição intracomunitária no Estado-

Membro de chegada. 

Or. en 

Justificação 

As soluções rápidas propostas, que podem traduzir-se num alívio significativo dos encargos 

administrativos, não devem limitar-se aos sujeitos passivos certificados. 

 

Alteração  53 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) Atendendo a que os objetivos da 

presente diretiva, a saber, um melhor 

funcionamento do regime do IVA no 

contexto das trocas comerciais entre 

empresas (B2B) transfronteiras e a 

definição dos princípios do regime 

definitivo do IVA, não podem ser 

suficientemente realizados pelos 

Estados-Membros e podem ser mais bem 

alcançados ao nível da União, a União 

pode tomar medidas em conformidade com 

o princípio da subsidiariedade consagrado 

no artigo 5.º do Tratado da União 

Europeia. Em conformidade com o 

(14) Atendendo a que os objetivos da 

presente diretiva, a saber, um melhor 

funcionamento do regime do IVA no 

contexto das trocas comerciais entre 

empresas (B2B) transfronteiras, não podem 

ser suficientemente realizados pelos 

Estados-Membros e podem ser mais bem 

alcançados ao nível da União, a União 

pode tomar medidas em conformidade com 

o princípio da subsidiariedade consagrado 

no artigo 5.º do Tratado da União 

Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade 

estabelecido no mesmo artigo, a presente 
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princípio da proporcionalidade 

estabelecido no mesmo artigo, a presente 

diretiva não excede o necessário para 

atingir esses objetivos. 

diretiva não excede o necessário para 

atingir esses objetivos. 

Or. en 

Justificação 

Para evitar complicações jurídicas e atrasos na aplicação das soluções rápidas encontradas, 

devemos evitar uma abordagem em duas fases e centrar a nossa atenção na presente diretiva, 

que visa garantir um melhor funcionamento do regime do IVA no contexto das trocas 

comerciais entre empresas (B2B) transfronteiras. 

Alteração  54 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Tendo em conta o interesse geral 

dos cidadãos e os interesses financeiros 

da União Europeia, os autores de 

denúncias devem beneficiar de uma 

proteção jurídica eficaz, a fim de detetar e 

prevenir todas as formas de fraude. 

Or. fr 

Alteração  55 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/11/CE 

Artigo 13-A 

 
Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Para evitar complicações jurídicas e atrasos na aplicação das soluções rápidas encontradas, 

devemos evitar uma abordagem em duas fases e centrar a nossa atenção na presente diretiva, 

que visa garantir um melhor funcionamento do regime do IVA no contexto das trocas 

comerciais entre empresas (B2B) transfronteiras. 

 

Alteração  56 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Qualquer sujeito passivo que tenha a sede 

da sua atividade económica ou disponha de 

um estabelecimento estável na 

Comunidade ou, na ausência de sede de 

atividade económica e de estabelecimento 

estável, tenha o seu domicílio ou a sua 

residência habitual na Comunidade e que, 

no âmbito da sua atividade económica, 

realize, ou pretenda realizar, qualquer das 

operações referidas nos artigos 17.º-A, 20.º 

e 21.º, ou operações em conformidade com 

as condições especificadas no artigo 138.º, 

pode requerer às autoridades fiscais o 

estatuto de sujeito passivo certificado. 

Qualquer sujeito passivo que tenha a sede 

da sua atividade económica ou disponha de 

um estabelecimento estável na 

Comunidade e que, no âmbito da sua 

atividade económica, realize, ou pretenda 

realizar, qualquer das operações referidas 

nos artigos 17.º-A, 20.º e 21.º, ou 

operações em conformidade com as 

condições especificadas no artigo 138.º, 

pode requerer às autoridades fiscais o 

estatuto de sujeito passivo certificado. 

Or. en 

 

Alteração  57 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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Qualquer sujeito passivo que tenha a sede 

da sua atividade económica ou disponha de 

um estabelecimento estável na 

Comunidade ou, na ausência de sede de 

atividade económica e de estabelecimento 

estável, tenha o seu domicílio ou a sua 

residência habitual na Comunidade e que, 

no âmbito da sua atividade económica, 

realize, ou pretenda realizar, qualquer das 

operações referidas nos artigos 17.º-A, 20.º 

e 21.º, ou operações em conformidade com 

as condições especificadas no artigo 138.º, 

pode requerer às autoridades fiscais o 

estatuto de sujeito passivo certificado. 

Qualquer sujeito passivo que tenha a sede 

da sua atividade económica ou disponha de 

um estabelecimento estável na 

Comunidade ou, na ausência de sede de 

atividade económica e de estabelecimento 

estável, tenha o seu domicílio ou a sua 

residência habitual na Comunidade e que, 

no âmbito da sua atividade económica, 

realize, ou pretenda realizar, qualquer das 

operações referidas nos artigos 17.º-A, 20.º 

e 21.º, ou operações em conformidade com 

as condições especificadas nos 

artigos 138.º e 138.º-A, pode requerer às 

autoridades fiscais o estatuto de sujeito 

passivo certificado. 

Or. en 

 

Alteração  58 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) ausência de infrações graves ou 

repetidas às regras fiscais e à legislação 

aduaneira, bem como a inexistência de 

registo de infrações penais graves 

relacionadas com a atividade económica do 

requerente; 

a) ausência de infrações graves ou 

repetidas às regras fiscais e à legislação 

aduaneira nos últimos dez anos, bem como 

a inexistência de registo de infrações 

penais graves relacionadas com a atividade 

económica do requerente, 

independentemente de a atividade ter sido 

desenvolvida na União ou fora dela; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) ausência de infrações graves ou 

repetidas às regras fiscais e à legislação 

aduaneira, bem como a inexistência de 

registo de infrações penais graves 

relacionadas com a atividade económica do 

requerente; 

a) ausência de infrações graves ou 

repetidas às regras fiscais e à legislação 

aduaneira, ausência de ajustamentos 

fiscais importantes pelas administrações 

fiscais, bem como a inexistência de registo 

de infrações penais graves relacionadas 

com a atividade económica do requerente; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) inexistência de registo de infrações 

penais graves relacionadas com a 

atividade económica do requerente, 

designadamente: 

 i) branqueamento de capitais; 

 ii) falência ou insolvência fraudulenta; 

 iii) fraude no domínio dos seguros; 

 iv) suborno e/ou corrupção; 

 v) participação em organização 

criminosa; 

 vi) infração dos artigos 101.º e 102.º do 

Tratado; 

 vii) envolvimento direto ou indireto em 

atividades terroristas; 

Or. en 
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Alteração  61 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) inexistência de registo de infrações 

penais graves relacionadas com a 

atividade económica do requerente, 

designadamente: 

 i) branqueamento de capitais; 

 ii) evasão fiscal; 

 iii) má gestão dos fundos e programas da 

União; 

 iv) falência (insolvência) fraudulenta; 

 v) elisão fiscal; 

 vi) suborno e corrupção; 

Or. en 

 

Alteração  62 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 c-A) o requerente deve ser o 

beneficiário efetivo de uma conta 

bancária numa instituição financeira 

estabelecida na União. 

Or. en 
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Alteração  63 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A fim de garantir uma 

interpretação harmonizada no contexto 

da concessão do estatuto de sujeito 

passivo certificado, a Comissão adota, por 

meio de um ato de execução, orientações 

suplementares para os Estados-Membros 

sobre a avaliação destes critérios, válidos 

em toda a União. O primeiro ato de 

execução deve ser adotado, o mais tardar, 

um mês após a entrada em vigor da 

presente diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  64 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve publicar 

regulamentos de execução e orientações 

estreitamente relacionadas com os 

regulamentos de execução e as 

orientações para os operadores 

económicos autorizados, para efeitos 

aduaneiros. 

Or. en 
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Alteração  65 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os critérios estabelecidos no n.º 2 

devem ser geralmente aplicados por todos 

os Estados-Membros com base em regras 

e procedimentos definidos de forma clara 

e precisa no regulamento de execução. 

Or. en 

 

Alteração  66 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 d-A) sujeitos passivos que não tenham 

ou deixem de ter um número de 

identificação IVA válido; 

Or. en 

 

Alteração  67 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 3 – parágrafo 2 

 



 

AM\1153101PT.docx 25/41 PE622.095v01-00 

 PT 

Texto da Comissão Alteração 

No entanto, os sujeitos passivos referidos 

nas alíneas a) a d) podem obter o estatuto 

de sujeito passivo certificado para as outras 

atividades económicas que realizem. 

No entanto, os sujeitos passivos referidos 

nas alíneas a) a d) podem obter o estatuto 

de sujeito passivo certificado para as outras 

atividades económicas que realizem, na 

condição de que os resultados dessas 

atividades não interfiram com as 

atividades que os excluíram, inicialmente, 

da obtenção do estatuto de sujeito passivo 

certificado. 

Or. en 

 

Alteração  68 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 4 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O sujeito passivo que solicite o estatuto de 

sujeito passivo certificado deve fornecer 

todas as informações exigidas pelas 

autoridades fiscais, a fim de lhes permitir 

tomar uma decisão. 

O sujeito passivo que solicite o estatuto de 

sujeito passivo certificado deve fornecer 

todas as informações exigidas pelas 

autoridades fiscais, a fim de lhes permitir 

tomar uma decisão. A Comissão deve criar 

procedimentos administrativos 

simplificados que permitam que as PME 

obtenham o estatuto de sujeito passivo 

certificado. 

Or. en 

 

Alteração  69 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea a)  
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Texto da Comissão Alteração 

a) as do Estado-Membro no qual o 

requerente tem a sede da sua atividade 

económica; 

a) as do Estado-Membro no qual o 

requerente tem a sede da sua atividade 

económica; no caso das empresas digitais, 

as dos Estados-Membros nos quais o 

requerente tem uma presença digital 

significativa, mesmo que não esteja neles 

situado fisicamente; 

Or. en 

 

Alteração  70 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) as do Estado-Membro no qual se 

situa o domicílio ou a residência habitual 

do requerente, sempre que este não tenha 

uma sede da atividade económica nem 

disponha de um estabelecimento estável. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  71 

Arndt Kohn, Jeppe Kofod, Peter Simon 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Sempre que o estatuto de sujeito 

passivo certificado for concedido, essa 

informação deve estar disponível no 

sistema VIES. As alterações a esse 
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estatuto devem ser atualizadas no sistema 

sem demora. 

Or. en 

 

Alteração  72 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que um pedido seja 

indeferido, os motivos da decisão de 

indeferimento devem ser notificados pelas 

autoridades fiscais ao requerente, 

juntamente com a decisão. Os 

Estados-Membros devem garantir que o 

requerente dispõe do direito de recurso 

contra qualquer decisão de indeferimento 

de um pedido. 

5. Sempre que um pedido seja 

indeferido, os motivos da decisão de 

indeferimento devem ser notificados pelas 

autoridades fiscais ao requerente, 

juntamente com a decisão. Os 

Estados-Membros devem garantir que o 

requerente dispõe do direito de recurso 

contra qualquer decisão de indeferimento 

de um pedido. Os Estados-Membros 

devem informar-se uns aos outros dessa 

decisão de indeferimento e dos motivos 

que a acompanham por intermédio das 

respetivas autoridades fiscais. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que um pedido seja 

indeferido, os motivos da decisão de 

5. Sempre que um pedido seja 

indeferido, os motivos da decisão de 
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indeferimento devem ser notificados pelas 

autoridades fiscais ao requerente, 

juntamente com a decisão. Os 

Estados-Membros devem garantir que o 

requerente dispõe do direito de recurso 

contra qualquer decisão de indeferimento 

de um pedido. 

indeferimento devem ser notificados pelas 

autoridades fiscais ao requerente, 

juntamente com a decisão. Os 

Estados-Membros devem garantir que o 

requerente dispõe do direito de recurso 

contra qualquer decisão de indeferimento 

de um pedido. Um procedimento de 

recurso deve ser iniciado no prazo de 

12 semanas a contar da comunicação da 

decisão ao requerente. 

Or. en 

 

Alteração  74 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. O sujeito passivo a quem tenha sido 

concedido o estatuto de sujeito passivo 

certificado deve informar sem demora as 

autoridades fiscais sobre qualquer facto 

que ocorra após a tomada da decisão e que 

seja suscetível de afetar ou influenciar a 

manutenção desse estatuto. O estatuto 

fiscal deve ser retirado pelas autoridades 

fiscais sempre que os critérios previstos no 

n.º 2 deixarem de ser cumpridos. 

6. O sujeito passivo a quem tenha sido 

concedido o estatuto de sujeito passivo 

certificado deve informar sem demora as 

autoridades fiscais sobre qualquer facto 

que ocorra após a tomada da decisão e que 

seja suscetível de afetar ou influenciar a 

manutenção desse estatuto. O estatuto 

fiscal deve ser retirado pelas autoridades 

fiscais sempre que os critérios previstos no 

n.º 2 deixarem de ser cumpridos. As 

autoridades fiscais dos Estados-Membros 

que tenham concedido o estatuto de 

sujeito passivo certificado devem rever 

essa decisão, pelo menos, de dois em 

dois anos, para garantir que essas 

condições ainda são preenchidas. Se o 

sujeito passivo não tiver informado as 

autoridades fiscais sobre qualquer facto 

que seja suscetível de afetar o estatuto de 

sujeito passivo certificado, essa pessoa 

fica sujeita a sanções proporcionadas, 

eficazes e dissuasivas, incluindo a perda 
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do referido estatuto. 

Or. en 

 

Alteração  75 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. O sujeito passivo a quem tenha sido 

concedido o estatuto de sujeito passivo 

certificado deve informar sem demora as 

autoridades fiscais sobre qualquer facto 

que ocorra após a tomada da decisão e que 

seja suscetível de afetar ou influenciar a 

manutenção desse estatuto. O estatuto 

fiscal deve ser retirado pelas autoridades 

fiscais sempre que os critérios previstos no 

n.º 2 deixarem de ser cumpridos. 

6. Um sujeito passivo a quem tenha 

sido concedido o estatuto de sujeito 

passivo certificado deve informar, no 

prazo definido pelo Estado-Membro em 

causa, as autoridades fiscais sobre 

qualquer facto que ocorra após a tomada da 

decisão e que seja suscetível de afetar ou 

influenciar a manutenção desse estatuto. As 

autoridades fiscais reservam-se o direito 

de aplicar processos por infração 

rigorosos contra toda e qualquer 

dissimulação de tais factos. O estatuto 

fiscal deve ser retirado pelas autoridades 

fiscais sempre que os critérios previstos no 

n.º 2 deixarem de ser cumpridos. 

Or. en 

 

Alteração  76 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 13-A – n.º 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Os procedimentos relacionados 

com pedidos indeferidos, as alterações à 
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situação do sujeito passivo, os 

procedimentos de recurso e os 

procedimentos de apresentação de novo 

pedido de concessão do estatuto de sujeito 

passivo certificado devem ser definidos 

num regulamento de execução e ser 

geralmente aplicados em todos os 

Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  77 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A transferência por um sujeito 

passivo certificado de um bem da sua 

empresa com destino a outro 

Estado-Membro ao abrigo das disposições 

relativas à consignação não pode ser 

assimilada a entrega de bens efetuada a 

título oneroso. 

1. A transferência por um sujeito 

passivo de um bem da sua empresa com 

destino a outro Estado-Membro ao abrigo 

das disposições relativas à consignação não 

pode ser assimilada a entrega de bens 

efetuada a título oneroso. 

Or. en 

Justificação 

As soluções rápidas propostas, que podem traduzir-se num alívio significativo dos encargos 

administrativos, não devem limitar-se aos sujeitos passivos certificados. 

 

Alteração  78 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) os bens são expedidos ou 

transportados por um sujeito passivo 

certificado, ou por um terceiro por conta 

do sujeito passivo certificado, para outro 

Estado-Membro, onde devem ser 

fornecidos, numa fase posterior e após a 

sua chegada, a outro sujeito passivo 

certificado; 

a) os bens são expedidos ou 

transportados por um sujeito passivo, ou 

por um terceiro por conta do sujeito 

passivo, para outro Estado-Membro, onde 

devem ser fornecidos, numa fase posterior 

e após a sua chegada, a outro sujeito 

passivo; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) o sujeito passivo certificado que 

procede à expedição ou ao transporte dos 

bens não está estabelecido no 

Estado-Membro para o qual os bens são 

expedidos ou transportados; 

b) o sujeito passivo que procede à 

expedição ou ao transporte dos bens não 

está estabelecido no Estado-Membro para o 

qual os bens são expedidos ou 

transportados; 

Or. en 

 

Alteração  80 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

c) o sujeito passivo certificado a quem 

os bens são entregues está identificado para 

efeitos de IVA no Estado-Membro para o 

qual os bens são expedidos ou 

c) o sujeito passivo a quem os bens 

são entregues está identificado para efeitos 

de IVA no Estado-Membro para o qual os 

bens são expedidos ou transportados, e 
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transportados, e tanto a sua identidade 

como o número de identificação IVA que 

lhe foi atribuído por esse Estado-Membro 

são conhecidos do sujeito passivo 

certificado referido na alínea b), no 

momento em que se inicia a expedição ou 

o transporte; 

tanto a sua identidade como o número de 

identificação IVA que lhe foi atribuído por 

esse Estado-Membro são conhecidos do 

sujeito passivo referido na alínea b), no 

momento em que se inicia a expedição ou 

o transporte; 

Or. en 

 

Alteração  81 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

d) o sujeito passivo certificado que 

procede à expedição ou ao transporte dos 

bens, registou a expedição ou o transporte 

no registo previsto no artigo 243.º, n.º 3, e 

incluiu a identidade do sujeito passivo 

certificado que adquire os bens e o número 

de identificação IVA que lhe foi atribuído 

pelo Estado-Membro para o qual os bens 

são expedidos ou transportados nos mapas 

recapitulativos, tal como previsto no 

artigo 262.º 

d) o sujeito passivo que procede à 

expedição ou ao transporte dos bens, 

registou a expedição ou o transporte no 

registo previsto no artigo 243.º, n.º 3, e 

incluiu a identidade do sujeito passivo que 

adquire os bens e o número de 

identificação IVA que lhe foi atribuído 

pelo Estado-Membro para o qual os bens 

são expedidos ou transportados nos mapas 

recapitulativos, tal como previsto no 

artigo 262.º 

Or. en 

 

Alteração  82 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 3 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 
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3. Sempre que as condições 

estabelecidas no n.º 2 estiverem satisfeitas, 

no momento da transferência do direito de 

dispor dos bens para o sujeito passivo 

certificado a que se refere a alínea c) desse 

número, são aplicáveis as seguintes regras: 

3. Sempre que as condições 

estabelecidas no n.º 2 estiverem satisfeitas, 

no momento da transferência do direito de 

dispor dos bens para o sujeito passivo a 

que se refere a alínea c) desse número, são 

aplicáveis as seguintes regras: 

Or. en 

 

Alteração  83 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 3 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) uma entrega de bens, isenta de IVA 

em conformidade com o disposto no 

artigo 138.º, n.º 1, considera-se efetuada 

pelo sujeito passivo certificado que 

procedeu à sua expedição ou transporte ou 

por um terceiro por sua conta no 

Estado-Membro a partir do qual os bens 

foram expedidos ou transportados; 

a) uma entrega de bens, isenta de IVA 

em conformidade com o disposto no 

artigo 138.º, n.º 1, considera-se efetuada 

pelo sujeito passivo que procedeu à sua 

expedição ou transporte ou por um terceiro 

por sua conta no Estado-Membro a partir 

do qual os bens foram expedidos ou 

transportados; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 17-A – n.º 3 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) uma aquisição intracomunitária de 

bens considera-se efetuada pelo sujeito 

passivo certificado a quem os bens são 

entregues no Estado-Membro para o qual 

b) uma aquisição intracomunitária de 

bens considera-se efetuada pelo sujeito 

passivo a quem os bens são entregues no 

Estado-Membro para o qual os bens são 



 

PE622.095v01-00 34/41 AM\1153101PT.docx 

PT 

os bens são expedidos ou transportados. expedidos ou transportados. 

Or. en 

Alteração  85 

Othmar Karas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 135 – n.º 1 – alínea m-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Ao artigo 135.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 m) Os serviços prestados por 

agrupamentos de sujeitos passivos a 

membros do agrupamento, desde que se 

verifiquem as seguintes condições: 

 (i) O agrupamento e todos os seus 

membros estão estabelecidos ou são 

residentes na Comunidade; 

 (ii) O agrupamento realiza uma atividade 

autónoma e age como entidade 

independente perante os seus membros; 

 (iii) Os membros do agrupamento 

realizam sobretudo operações bancárias, 

de seguros e de fundo de pensões nos 

termos do artigo 135.º, n.º 1, alíneas a) a 

g); 

 (iv) Os outros serviços prestados pelo 

agrupamento são necessários para que os 

seus membros possam prestar serviços 

isentos por força do disposto no artigo 

135.º, n.º 1, alíneas a) a g); 

 (v) Se os outros serviços são prestados 

entre os membros do agrupamento, estes 

serviços são também necessários para que 

os seus membros possam prestar serviços 

isentos por força do disposto no artigo 

135.º, n.º 1, alíneas a) a g); 

 (vi) O agrupamento limita-se a exigir dos 

seus membros o reembolso exato da parte 
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que lhes corresponde nas despesas 

comuns; 

Or. de 

Justificação 

Einige Mitgliedstaaten haben im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 dieser Richtlinie 

Steuerbefreiungen auch für Zusammenschlüsse bei Banken und Versicherungen vorgesehen. 

Dieser Abänderungsantrag sieht vor, dass diese Richtlinie nicht im Widerspruch zu 

derartigen bestehenden Mehrwertsteuerbefreiungen steht, damit es insbesondere für kleineren 

Banken und Versicherungsunternehmen zu keiner unverhältnismäßigen Erhöhung der 

Steuerpflicht kommt, was sich wiederum in teureren Bank- und Versicherungsleistungen für 

Kunden niederschlagen könnte. Zudem sind die geschaffenen Zusammenschlüsse 

insbesondere für eine Bündelung von Dienstleistungen im Bereich von 

Informationstechnologie und Reporting betriebswirtschaftlich sinnvoll. 

 

Alteração  86 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 138 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) o sujeito passivo ou pessoa coletiva 

que não seja sujeito passivo a quem a 

entrega ou prestação é efetuada estiver 

identificado para efeitos de IVA num 

Estado-Membro diferente do Estado de 

partida da expedição ou do transporte dos 

bens; 

b) o sujeito passivo ou pessoa coletiva 

que não seja sujeito passivo a quem a 

entrega ou prestação é efetuada estiver 

identificado para efeitos de IVA num 

Estado-Membro diferente do Estado de 

partida da expedição ou do transporte dos 

bens e possuir um número de 

identificação IVA acessível através do 

sistema VIES; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 
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Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 243 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

Todos os sujeitos passivos certificados que 

transferem bens ao abrigo das disposições 

de consignação referidas no artigo 17.º-A 

devem manter um registo dos seguintes 

elementos: 

Todos os sujeitos passivos que transferem 

bens ao abrigo das disposições de 

consignação referidas no artigo 17.º-A 

devem manter um registo dos seguintes 

elementos: 

Or. en 

 

Alteração  88 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 243 – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Todos os sujeitos passivos certificados a 

quem são fornecidos os bens ao abrigo das 

disposições de consignação referidas no 

artigo 17.º-A devem manter um registo 

desses bens. 

Todos os sujeitos passivos a quem são 

fornecidos os bens ao abrigo das 

disposições de consignação referidas no 

artigo 17.º-A devem manter um registo 

desses bens. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Sander Loones 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 262 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Para além da informação referida 

no n.º 1, todos os sujeitos passivos 

certificados devem identificar os sujeitos 

passivos certificados aos quais os bens se 

Suprimido 
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destinam e que são expedidos ou 

transportados ao abrigo das disposições 

de consignação em conformidade com as 

condições estabelecidas no artigo 17.º-A. 

Or. en 

 

Alteração  90 

Ivana Maletić 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo) 

Diretiva 2006/112/CE 

Título XIV – capítulo 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) No título XIV, é aditado o seguinte 

capítulo: 

 «Capítulo 2-A 

 Mecanismo de resolução de litígios em 

matéria de IVA 

 Artigo 398.º-A 

 1. Deve ser criado um mecanismo de 

resolução de litígios em matéria de IVA 

sob a forma de uma plataforma em linha, 

com o objetivo de permitir que os 

Estados-Membros resolvam litígios nos 

casos em que o procedimento de 

resolução por acordo mútuo seja 

infrutífero. Um mecanismo de resolução 

de litígios em matéria de IVA deve 

englobar abordagens relativas à forma de 

resolver litígios sempre que estes ocorram, 

bem como procedimentos para a 

resolução de litígios. 

 2. A plataforma de resolução de litígios 

em matéria de IVA deve ser convivial e 

facilmente acessível, com prazos 

integrados para a resolução de litígios. 

 3. O conselho do mecanismo de resolução 

de litígios em matéria de IVA deve ser 

composto pelas autoridades competentes 



 

PE622.095v01-00 38/41 AM\1153101PT.docx 

PT 

dos Estados-Membros.» 

Or. en 

 

Alteração  91 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigos 403 e 404 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os artigos 403.º e 404.º são revogados. 9) O artigo 403.º é revogado. 

Or. fr 

 

Alteração  92 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo) 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 404 

 
Texto em vigor Alteração 

De quatro em quatro anos a contar da 

aprovação da presente diretiva, a 

Comissão deve apresentar ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, com base nas 

informações prestadas pelos 

Estados-Membros, um relatório sobre o 

funcionamento do sistema comum do IVA 

nos Estados-Membros, nomeadamente 

sobre o funcionamento do regime 

transitório de tributação das trocas 

comerciais entre Estados-Membros, 

acompanhado, se necessário, de propostas 

relativas ao regime definitivo. 

«O artigo 404.º passa a ter a seguinte 

redação: 

 Um ano após a entrada em vigor da 

presente diretiva, e posteriormente de três 

em três anos, a Comissão transmite ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre o regime de isenções das 

importações provenientes de países 

terceiros e a sua compatibilidade com o 

quadro europeu, mas também sobre a 

cooperação com as autoridades 

competentes dos Estados terceiros, 

nomeadamente no que diz respeito ao 

combate à fraude. Dois anos após a 

entrada em vigor da presente diretiva, e 

posteriormente de três em três anos, a 

Comissão transmite ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório 

sobre as práticas nacionais relativas à 

aplicação de sanções administrativas e 

penais em relação a qualquer pessoa 

singular ou coletiva condenada por 

fraude ao IVA. A Comissão, em 

cooperação com as autoridades nacionais 

e europeias competentes e se for caso 

disso, faz acompanhar o relatório de 

recomendações com vista a assegurar um 

nível mínimo de harmonização.» 

Or. fr 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 

 

Alteração  93 

Thierry Cornillet 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-B (novo) 

Diretiva 2006/112/CE 

Artigo 404-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 9-B) É inserido o artigo 404.º: 

 De três em três anos, os Estados-Membros 

devem apresentar um relatório de 

avaliação sobre a eficácia do sistema de 

controlo da fraude ao IVA à Comissão, 

que o transmite à Europol e ao OLAF. 
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Or. fr 

 

Alteração  94 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 904/2010 

Artigo 31 – n.º 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 Artigo 1.º-A (novo) 

 No artigo 31.º do Regulamento (UE) 

n.º 904/2010, o n.º 1 passa a ter a seguinte 

redação: 

1. As autoridades competentes de cada 

Estado-Membro asseguram que as pessoas 

envolvidas em entregas intracomunitárias 

de bens ou em prestações intracomunitárias 

de serviços e os sujeitos passivos não 

estabelecidos que prestam serviços de 

telecomunicações, serviços de radiodifusão 

e televisão e serviços prestados por via 

eletrónica, nomeadamente os referidos no 

Anexo II da Diretiva 2006/112/CE, sejam 

autorizados a obter, para os efeitos deste 

tipo de operações, confirmação por via 

eletrónica da validade do número de 

identificação IVA de determinada pessoa 

bem como do nome e endereço 

correspondentes. Essas informações devem 

corresponder aos dados previstos no artigo 

17.º. 

«1. As autoridades competentes de cada 

Estado-Membro asseguram que as pessoas 

envolvidas em entregas intracomunitárias 

de bens ou em prestações intracomunitárias 

de serviços e os sujeitos passivos não 

estabelecidos que prestam serviços de 

telecomunicações, serviços de radiodifusão 

e televisão e serviços prestados por via 

eletrónica, nomeadamente os referidos no 

Anexo II da Diretiva 2006/112/CE, sejam 

autorizados a obter, para os efeitos deste 

tipo de operações, confirmação por via 

eletrónica da validade do número de 

identificação IVA de determinada pessoa 

bem como do nome e endereço 

correspondentes. Essas informações devem 

corresponder aos dados previstos no artigo 

17.º. O Sistema de Intercâmbio de 

Informações sobre o IVA (VIES) deve 

indicar se um sujeito passivo tem o 

estatuto de sujeito passivo certificado.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0904&rid=1) 

 

Alteração  95 

Molly Scott Cato 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. De três em três anos a contar da 

adoção da presente diretiva, a Comissão 

deve apresentar ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho, com base nas informações 

prestadas pelos Estados-Membros, um 

relatório sobre a aplicação dos critérios 

utilizados para definir um sujeito passivo 

certificado nos Estados-Membros e, em 

particular, sobre o impacto que o estatuto 

pode ter na luta contra a fraude ao IVA. 

O relatório deve ser acompanhado, se for 

caso disso, de uma proposta de ato 

legislativo. 

Or. en 

 


