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IVA: Regime definitivo para a tributação das trocas comerciais entre os 
Estados-Membros *
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a 
proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no respeitante à 
introdução de medidas técnicas pormenorizadas relativas ao funcionamento do regime 
definitivo do IVA para a tributação das trocas comerciais entre Estados-Membros 
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2018)0329),

– Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C8-0317/2018),

– Tendo em conta o artigo 78.º-C do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A8-
0028/2019),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do artigo 
293.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.



Alteração 1

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 62/227/CEE1 e 67/228/CEEC2 do 
Conselho, foi assumido o compromisso de 
estabelecer um regime definitivo do 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, foi aprovado no final de 
1992, aquando da abolição das fronteiras 
fiscais entre os Estados-Membros, um 
dispositivo transitório do IVA. A Diretiva 
2006/112/CE do Conselho3, atualmente em 
vigor, prevê que estas regras transitórias 
têm de ser substituídas por um regime 
definitivo baseado no princípio da 
tributação no Estado-Membro de origem 
das entregas de bens e das prestações de 
serviços. 

(1) Em 1967, quando o Conselho 
adotou o sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA) através das 
Diretivas 67/227/CEE1 e 67/228/CEEC2 do 
Conselho, foi assumido o compromisso de 
estabelecer um regime definitivo do 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, foi aprovado no final de 
1992, aquando da abolição das fronteiras 
fiscais entre os Estados-Membros, um 
dispositivo transitório do IVA. A Diretiva 
2006/112/CE do Conselho3, atualmente em 
vigor, prevê que estas regras transitórias 
têm de ser substituídas por um regime 
definitivo baseado no princípio da 
tributação no Estado-Membro de origem 
das entregas de bens e das prestações de 
serviços. No entanto, as referidas regras 
transitórias estão em vigor há já várias 
décadas, resultando num complexo 
sistema transitório do IVA suscetível à 
fraude transfronteiriço ao IVA 
intra-União. Estas regras transitórias 
apresentam muitas insuficiências que se 
traduzem num regime do IVA que não é 
plenamente eficiente nem compatível com 
as exigências de um verdadeiro mercado 
único. Poucos anos após a sua 
introdução, a vulnerabilidade do regime 
transitório do IVA tornou-se evidente. 
Desde então, foram tomadas várias 
medidas legislativas (melhoria da 
cooperação administrativa, prazos mais 
curtos para os mapas recapitulativos, 
autoliquidação setorial) e não legislativas. 
No entanto, estudos recentes sobre as 
lacunas do IVA demonstram que os 
números referentes ao IVA não cobrado 
são ainda consideráveis. Esta é a primeira 
proposta legislativa apresentada desde a 



introdução, em 1992, das regras 
atualmente aplicáveis ao IVA e que tem 
por objetivo combater as causas 
profundas da fraude transfronteiras. Na 
sua comunicação de 28 de outubro de 
2015 «Melhorar o Mercado Único: mais 
oportunidades para os cidadãos e as 
empresas», a Comissão identifica a 
complexidade dos regulamentos em vigor 
relativos ao IVA como um dos principais 
obstáculos à realização do mercado único. 
Ao mesmo tempo, o desvio do IVA, 
definido como a diferença entre o 
montante da receita efetivamente cobrada 
do IVA e o montante teórico esperado da 
cobrança, tem aumentado, atingindo 
151,5 mil milhões de EUR em 2015 na 
UE-28. Este facto ilustra a necessidade de 
uma reforma urgente e global do regime 
do IVA, que evolua para um regime 
definitivo do IVA, para facilitar e 
simplificar as trocas comerciais 
transfronteiriças no interior da União e 
tornar o sistema mais resistente à fraude.

__________________ __________________
1 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, p. 1301).

1 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, p. 1301).

2 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).

2 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).

3 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).

3 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).



Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Além disso, no passado, a 
Comissão, com o apoio do Parlamento 
Europeu, sublinhou reiteradamente que 
um sistema de IVA baseado na tributação 
na origem constituiria a solução 
adequada para tornar o sistema de IVA da 
União mais resistente à fraude e mais 
consonante com o bom funcionamento do 
mercado interno. No entanto, a presente 
iniciativa baseia-se na abordagem 
preferida pelos Estados-Membros de uma 
tributação no destino, a fim de permitir 
uma certa flexibilidade na fixação das 
taxas de IVA.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Conselho, apoiado pelo 
Parlamento Europeu1 e pelo Comité 
Económico e Social2, confirmou que um 
sistema baseado na tributação na origem 
não era exequível e convidou a Comissão a 
levar a cabo trabalhos técnicos 
aprofundados, bem como um diálogo 
alargado com os Estados-Membros, com 
vista a analisar pormenorizadamente as 
diferentes possibilidades de aplicar o 
princípio da tributação no destino3. 

(2) O Conselho, apoiado pelo 
Parlamento Europeu1 e pelo Comité 
Económico e Social2, confirmou que um 
sistema baseado na tributação na origem 
não era exequível e convidou a Comissão a 
levar a cabo trabalhos técnicos 
aprofundados, bem como um diálogo 
alargado com os Estados-Membros, com 
vista a analisar pormenorizadamente as 
diferentes possibilidades de aplicar o 
princípio da tributação no destino3, de 
modo a assegurar que as entregas de bens 
de um Estado-Membro noutro sejam 
tributadas como se os bens tivessem sido 
entregues e adquiridos num único 
Estado-Membro. A criação de um espaço 
único do IVA na União é fundamental 
para baixar os custos de conformidade 
para as empresas, nomeadamente as PME 
que operam a nível transfronteiras, 



reduzir os riscos de fraude transfronteiras 
ao IVA e simplificar os procedimentos em 
matéria de IVA. O regime definitivo do 
IVA irá reforçar o mercado interno e 
criar melhores condições comerciais para 
o comércio transfronteiras. Deve ter em 
conta as modificações necessárias devido 
aos desenvolvimentos tecnológicos e à 
digitalização. A presente diretiva 
estabelece as medidas técnicas para a 
aplicação das chamadas «pedras 
angulares» definidas pela Comissão na 
sua proposta de 18 de janeiro de 20183-A. 
Os Estados-Membros devem, por 
conseguinte, tomar decisões sobre as 
«pedras angulares» acima referidas, a fim 
de proceder rapidamente à aplicação da 
presente diretiva.

__________________ __________________
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 
de outubro de 2011, sobre o futuro do IVA 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 13 
de outubro de 2011, sobre o futuro do IVA 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT

2 Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu de 14 de julho de 20111 sobre o 
Livro Verde sobre o futuro do IVA - Rumo 
a um sistema de IVA mais simples, mais 
sólido e eficaz  http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
8

2 Parecer do Comité Económico e Social 
Europeu de 14 de julho de 20111 sobre o 
Livro Verde sobre o futuro do IVA - Rumo 
a um sistema de IVA mais simples, mais 
sólido e eficaz  http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
8

3 Conclusões do Conselho sobre o futuro 
do IVA — 3167.ª reunião do Conselho 
Assuntos Económicos e Financeiros, 
Bruxelas, 15 de maio de 2012 (ver em 
especial o ponto B 
4)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.
pdf

3 Conclusões do Conselho sobre o futuro 
do IVA — 3167.ª reunião do Conselho 
Assuntos Económicos e Financeiros, 
Bruxelas, 15 de maio de 2012 (ver em 
especial o ponto B 
4)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.
pdf
3-A Proposta de diretiva do Conselho que 
altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz 
respeito às taxas do imposto sobre o valor 
acrescentado, COM(2018)0020, 
2018/0005(CNS).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE11688
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf


Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No seu plano de ação sobre o IVA1, 
a Comissão estabelece as alterações do 
sistema do IVA que seriam necessárias 
para desenvolver um sistema baseado na 
tributação no destino para as trocas 
comerciais intra-União através da 
tributação das entregas transfronteiras.  
Posteriormente, o Conselho reafirmou as 
conclusões do plano de ação e declarou, 
nomeadamente, que, em seu entender, o 
princípio da tributação na origem previsto 
para o regime definitivo do IVA deve ser 
substituído pelo princípio da tributação no 
Estado-Membro de destino2.

(3) No seu plano de ação sobre o IVA1, 
a Comissão estabelece as alterações do 
sistema do IVA que seriam necessárias 
para desenvolver um sistema baseado na 
tributação no destino para as trocas 
comerciais intra-União através da 
tributação das entregas transfronteiras. 
Posteriormente, o Conselho reafirmou as 
conclusões do plano de ação e declarou, 
nomeadamente, que, em seu entender, o 
princípio da tributação na origem previsto 
para o regime definitivo do IVA deve ser 
substituído pelo princípio da tributação no 
Estado-Membro de destino2. Esta 
modificação deve contribuir para a 
redução da fraude transfronteiras ao IVA 
num montante estimado de 50 mil milhões 
de EUR por ano.

__________________ __________________
1 Plano de ação sobre o IVA, Rumo a um 
espaço único do IVA na UE - Chegou o 
momento de decidir (COM(2016)0148 de 
7.4.2016).

1 Plano de ação sobre o IVA, Rumo a um 
espaço único do IVA na UE - Chegou o 
momento de decidir (COM(2016)0148 de 
7.4.2016).

2 Ver: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Ver: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de garantir uma cooperação 
eficaz entre os Estados-Membros, a 
Comissão deve garantir a transparência 
do sistema, em particular mediante a 
publicação anual obrigatória das fraudes 
cometidas em cada Estado-Membro. A 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/


transparência é igualmente importante 
para compreender a dimensão da fraude, 
sensibilizar o público em geral e exercer 
pressão sobre os Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Deve ser dada especial atenção às 
posições do Parlamento Europeu 
adotadas nas suas resoluções legislativas, 
de 3 de outubro de 2018, sobre a proposta 
de diretiva do Conselho que altera a 
Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito 
à harmonização e simplificação de 
determinadas regras no sistema do 
imposto sobre o valor acrescentado e que 
estabelece o regime definitivo de 
tributação das trocas comerciais entre 
Estados-Membros (COM(2017)0569 – 
C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) e a 
proposta de diretiva do Conselho que 
altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz 
respeito às taxas do imposto sobre o valor 
acrescentado (COM(2018)0020 – 
C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)), bem 
como na sua resolução legislativa, de 3 de 
julho de 2018, sobre a proposta alterada 
de regulamento do Conselho que altera o 
Regulamento (UE) n.º 904/2010 no que 
diz respeito às medidas destinadas a 
reforçar a cooperação administrativa no 
domínio do imposto sobre o valor 
acrescentado (COM(2017)0706 – 
C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A regra geral no caso de entregas (13) A regra geral no caso de entregas 



de bens, incluindo as entregas de bens 
intra-União, bem como para as prestações 
de serviços, é de que o fornecedor é o 
devedor do IVA.

de bens, incluindo as entregas de bens 
intra-União, bem como para as prestações 
de serviços, é de que o fornecedor é o 
devedor do IVA. Estes novos princípios 
permitirão que os Estados-Membros 
lutem mais eficazmente contra a fraude 
ao IVA, especialmente a fraude 
intracomunitária do operador fictício, 
estimada em, pelo menos, 50 mil milhões 
de EUR por ano.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É necessário adotar critérios 
rigorosos, a aplicar de forma 
harmonizada por todos os 
Estados-Membros, para determinar quais 
as empresas que podem beneficiar do 
estatuto de sujeito passivo certificado, 
devendo ser estabelecidas regras e 
disposições comuns que impliquem 
coimas e sanções para quem não as 
cumpra.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A Comissão deve ser responsável 
pela apresentação de orientações 
suplementares e deve verificar a correta 
aplicação, pelos Estados-Membros, desses 
critérios harmonizados em toda a União.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 15



Texto da Comissão Alteração

(15) Devem ser revistas as regras 
relativas à aplicação temporária do 
mecanismo de autoliquidação para bens 
móveis, a fim de assegurar a sua coerência 
com a introdução das novas regras 
aplicáveis ao devedor do IVA nas entregas 
intra-União de bens.

(15) Devem ser revistas as regras 
relativas à aplicação temporária do 
mecanismo de autoliquidação para bens 
móveis, a fim de assegurar a sua coerência 
com a introdução das novas regras 
aplicáveis ao devedor do IVA nas entregas 
intra-União de bens. Com a aplicação da 
presente diretiva, poderá deixar de ser 
necessário aplicar temporariamente o 
mecanismo de autoliquidação. A 
Comissão deve, por conseguinte, analisar 
em tempo oportuno a necessidade de 
revogar a proposta de aplicação 
temporária do mecanismo de 
autoliquidação.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Com vista a garantir a coerência em 
matéria de obrigações de declaração de 
IVA para as grandes empresas, a 
frequência da apresentação de declarações 
de IVA ao abrigo deste regime especial 
deve ser revista, passando a ser 
estabelecido que os sujeitos passivos que 
utilizam o regime devem apresentar 
declarações mensais de IVA ao abrigo do 
regime sempre que o seu volume de 
negócios anual da União for superior a 
2 500 000 EUR.

(23) Com vista a garantir a coerência em 
matéria de obrigações de declaração de 
IVA para as grandes empresas, a 
frequência da apresentação de declarações 
de IVA ao abrigo deste regime especial 
deve ser revista, passando a ser 
estabelecido que os sujeitos passivos que 
utilizam o regime devem apresentar 
declarações mensais de IVA ao abrigo do 
regime sempre que o seu volume anual de 
IVA da União for superior a 
2 500 000 EUR.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Um elevado nível de 
incumprimento gera não só perdas 



económicas para os sujeitos passivos 
cumpridores, mas também ameaça a 
coesão e a coerência do sistema fiscal e 
cria um sentimento generalizado de 
injustiça devido à distorção da 
concorrência. Um sistema eficaz e 
compreensível é fundamental para gerar 
receitas públicas, bem como para a 
adesão dos cidadãos e das empresas ao 
sistema.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As estatísticas mostram que os 
autores de fraudes tiram partido da 
fragilidade do sistema e acompanham o 
desenvolvimento da economia, bem como 
o crescimento dinâmico da procura de 
certos bens. É, por conseguinte, 
necessário criar um sistema 
suficientemente dinâmico para fazer face 
às práticas nocivas e reduzir o número de 
casos de incumprimento voluntário 
(fraude) e de incumprimento involuntário.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) Tendo em especial atenção as 
necessidades das PME com atividades 
transfronteiras intracomunitárias e para 
facilitar as trocas e reforçar a segurança 
jurídica no mercado único, a Comissão, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
deve criar um portal Web da União de 
informação sobre o IVA para as 
empresas, o qual deverá ser exaustivo e 
acessível ao público. Este portal 
multilingue deverá permitir um acesso 



rápido, atualizado e exato a informações 
relevantes sobre a aplicação do regime do 
IVA nos diferentes Estados-Membros e, 
em particular, sobre as taxas de IVA 
corretas aplicáveis a diferentes bens e 
serviços nos Estados-Membros, bem como 
as condições da taxa zero. Um portal deste 
tipo poderá igualmente contribuir para 
eliminar o atual desvio do IVA.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-C) O balcão único está no cerne do 
novo regime baseado no princípio de 
tributação no país de destino, sem o qual 
a complexidade do regime de IVA e os 
encargos administrativos aumentariam 
significativamente. Para assegurar a 
interoperabilidade, a facilidade de 
utilização e a capacidade de resistência 
futura à fraude, o balcão único para as 
empresas deve funcionar com um sistema 
informático transfronteiras harmonizado, 
baseado em normas comuns e que 
permita a extração e a introdução 
automáticas de dados, por exemplo, 
através da utilização de formulários 
unificados.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Como consequência da introdução 
da entrega intra-União de bens como 
conceito novo, deve substituir-se o termo 
«Comunidade» por «União», a fim de 
assegurar uma utilização atualizada e 
coerente do termo.

(28) Como consequência da introdução 
da entrega intra-União de bens como 
conceito novo, deve substituir-se o termo 
«Comunidade» por «União» em toda a 
diretiva, a fim de assegurar uma utilização 
atualizada e coerente do termo.



Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) As medidas legislativas destinadas 
a reformar o sistema do IVA, a lutar 
contra a fraude ao IVA e a reduzir os 
desvios do IVA só podem ser bem 
sucedidas se as administrações fiscais dos 
Estados-Membros cooperarem mais 
estreitamente num espírito de confiança 
mútua e trocarem informações relevantes 
para poderem desempenhar as suas 
funções.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 8

Texto em vigor Alteração

(4-A) O artigo 8.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 8.º «Artigo 8.º

Se a Comissão considerar que as 
disposições dos artigos 6.º e 7.º já não se 
justificam, designadamente no plano da 
neutralidade concorrencial ou no dos 
recursos próprios, deve submeter ao 
Conselho as propostas adequadas.»

Se a Comissão considerar que as 
disposições dos artigos 6.º e 7.º já não se 
justificam, designadamente no plano da 
neutralidade concorrencial ou no dos 
recursos próprios, deve submeter ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.»

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o requerente for um sujeito passivo a Se o requerente for um sujeito passivo a 



quem tenha sido concedido o estatuto de 
operador económico autorizado para fins 
aduaneiros, consideram-se cumpridos os 
critérios estabelecidos no n.º 2.

quem tenha sido concedido o estatuto de 
operador económico autorizado para fins 
aduaneiros, consideram-se cumpridos os 
critérios estabelecidos no n.º 2 para efeitos 
da presente diretiva.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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 e fraude fiscal;
iii) abuso em matéria de fundos e 
programas da União;
iv) falência ou insolvência fraudulenta;
v) fraude em matéria de seguros ou outra 
fraude financeira;
vi) suborno e/ou corrupção;
vii) cibercriminalidade;
viii) participação numa organização 
criminosa;
ix) infrações no domínio do direito da 
concorrência;
x) envolvimento direto ou indireto em 
atividades terroristas.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração



(c) Provas da solvabilidade financeira 
do requerente, que deve ser considerada 
comprovada quer quando o requerente tem 
uma situação financeira sólida, que lhe 
permita cumprir os seus compromissos, 
tendo em devida conta as características do 
tipo de atividade comercial em causa, quer 
através da apresentação de garantias 
prestadas por empresas de seguros ou 
outras instituições financeiras ou por outros 
terceiros economicamente fiáveis.

(c) Provas da solvabilidade financeira 
do requerente durante os últimos três 
anos, que deve ser considerada 
comprovada quer quando o requerente tem 
uma situação financeira sólida, que lhe 
permita cumprir os seus compromissos, 
tendo em devida conta as características do 
tipo de atividade comercial em causa, quer 
através da apresentação de garantias 
prestadas por empresas de seguros ou 
outras instituições financeiras ou por outros 
terceiros economicamente fiáveis. O 
requerente deve ser titular de uma conta 
bancária numa instituição financeira 
estabelecida na União.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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, diretrizes 
suplementares para os Estados-Membros 
sobre a avaliação destes critérios, válidas 
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.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve introduzir um 
procedimento específico para as pequenas 



e médias empresas, a fim de incentivar os 
pedidos de estatuto de sujeito passivo 
certificado.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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 relevantes exigidas 
pelas autoridades fiscais, a fim de lhes 
permitir tomar uma decisão. As 
autoridades fiscais devem proceder ao 
tratamento do pedido sem demora e 
respeitar critérios harmonizados em todos 
os Estados-Membros no que diz respeito à 
prestação de informações.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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 ficar disponível através 
do Sistema de Intercâmbio de 
Informações sobre o IVA. As alterações a 
esse estatuto devem ser atualizadas no 
sistema sem demora.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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 sem 
demora pelas autoridades fiscais ao 
requerente, juntamente com a decisão, que 
deve expor claramente os motivos do 
indeferimento. Os Estados-Membros 
devem garantir que o requerente dispõe do 
direito de recurso num prazo razoável 
contra qualquer decisão de indeferimento 
de um pedido.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se o pedido for indeferido, a 
decisão e os motivos do indeferimento 
devem ser comunicados às autoridades 
fiscais dos outros Estados-Membros.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
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 no prazo de um 
mês 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 de qualquer fator 
suscetível de afetar o estatuto de sujeito 
passivo certificado, como previsto no ato 
de execução, ou tiver deliberadamente 
ocultado essa informação, deve ser objeto 
de sanções proporcionadas, eficazes e 
dissuasivas, incluindo a perda do estatuto 
de sujeito passivo certificado.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Um sujeito passivo a quem tenha 
sido recusado o estatuto de sujeito passivo 
certificado ou que, por sua iniciativa, 
tenha informado a autoridade fiscal de 
que deixou de cumprir os critérios 
previstos no n.º 2, só pode requerer 
novamente o estatuto de sujeito passivo 
certificado, no mínimo, seis meses após a 
data da recusa ou da retirada deste 
estatuto, desde que sejam cumpridos todos 
os critérios relevantes.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. No sentido de garantir a 
uniformidade das normas aplicadas ao 
controlo da elegibilidade para o estatuto 



de sujeito passivo certificado, bem como 
da retirada deste estatuto fiscal, nos 
Estados-Membros e entre eles, a 
Comissão deve adotar orientações 
pertinentes.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Caso o estatuto de operador 
económico autorizado em conformidade 
com o Código Aduaneiro da União tenha 
sido recusado ao requerente durante os 
últimos três anos, não lhe pode ser 
concedido o estatuto de sujeito passivo 
certificado.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 13-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O estatuto de um sujeito passivo 
certificado concedido por um 
Estado-Membro deve ser reconhecido 
pelas autoridades fiscais de todos os 
Estados-Membros.

7. O estatuto de um sujeito passivo 
certificado concedido por um 
Estado-Membro deve ser reconhecido 
pelas autoridades fiscais de todos os 
Estados-Membros. Os mecanismos 
nacionais continuarão a aplicar-se em 
caso de litígio fiscal interno em matéria de 
IVA entre o contribuinte em causa e a 
autoridade fiscal nacional.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 56-A (novo)



Diretiva 2006/112/CE
Artigo 145 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(56-A) No artigo 145.º, o n.º 1 passa a ter 
a seguinte redação:

«1. A Comissão deve apresentar ao 
Conselho, se necessário, no mais curto 
prazo, propostas destinadas a precisar o 
âmbito de aplicação das isenções previstas 
nos artigos 143.º e 144.º e as regras 
práticas da sua aplicação.»

«1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
necessário, no mais curto prazo, propostas 
destinadas a precisar o âmbito de aplicação 
das isenções previstas nos artigos 143.º e 
144.º e as regras práticas da sua aplicação.»

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 59-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 150 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(59-A) No artigo 150.º, o n.º 1 passa a ter 
a seguinte redação:

«1. A Comissão deve apresentar ao 
Conselho, se necessário, no mais curto 
prazo, propostas destinadas a precisar o 
âmbito de aplicação das isenções previstas 
no artigo 148.º e as regras práticas da sua 
aplicação.»

«1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
necessário, no mais curto prazo, propostas 
destinadas a precisar o âmbito de aplicação 
das isenções previstas no artigo 148.º e as 
regras práticas da sua aplicação.»

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 68-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 166

Texto em vigor Alteração

(68-A) O artigo 166.º passa a ter a 
seguinte redação:

Artigo 166.º Artigo 166.º

«A Comissão deve apresentar ao Conselho, 
se necessário, no mais curto prazo, 

«A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 



propostas relativas às normas comuns de 
aplicação do IVA às operações referidas 
nas Secções 1 e 2.»

necessário, no mais curto prazo, propostas 
relativas às normas comuns de aplicação 
do IVA às operações referidas nas Secções 
1 e 2.»

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 123-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 293 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(123-A) No artigo 293.º, n.º 1, a 
parte introdutória passa a ter a seguinte 
redação:

«A Comissão deve apresentar ao Conselho, 
de quatro em quatro anos a contar da data 
de aprovação da presente diretiva, com 
base nas informações obtidas dos 
Estados-Membros, um relatório sobre a 
aplicação das disposições do presente 
capítulo, acompanhado, se necessário e 
tomando em consideração a necessidade de 
assegurar a convergência gradual das 
regulamentações nacionais, de propostas 
relativas:»

«A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
quatro em quatro anos a contar da data de 
aprovação da presente diretiva, com base 
nas informações obtidas dos 
Estados-Membros, um relatório sobre a 
aplicação das disposições do presente 
capítulo, acompanhado, se necessário e 
tomando em consideração a necessidade de 
assegurar a convergência gradual das 
regulamentações nacionais, de propostas 
relativas:»

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 166-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 395 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(166-A) No artigo 395.º, o n.º 3 
passa a ter a seguinte redação:

«3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho uma proposta 
adequada ou, se o pedido de derrogação 
suscitar objeções da sua parte, uma 

«3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta adequada ou, se o 
pedido de derrogação suscitar objeções da 



comunicação expondo as referidas 
objeções.»

sua parte, uma comunicação expondo as 
referidas objeções.»

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 166-B (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 396 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

(166-B) No artigo 396.º, o n.º 3 
passa a ter a seguinte redação:

«3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Conselho uma proposta 
adequada ou, se o pedido de derrogação 
suscitar objeções da sua parte, uma 
comunicação expondo as referidas 
objeções.»

«3. Nos três meses seguintes ao envio 
da informação a que se refere o segundo 
parágrafo do n.º 2, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta adequada ou, se o 
pedido de derrogação suscitar objeções da 
sua parte, uma comunicação expondo as 
referidas objeções.»

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 169-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 404-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(169-A) Após o artigo 404.º, é 
inserido o seguinte artigo 404.º-A:
«Artigo 404.º-A
No prazo de quatro anos a contar da 
adoção da Diretiva (UE) .../... do 
Conselho .../...*+, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, com base nas informações 
obtidas dos Estados-Membros, um 
relatório sobre a transposição e a 
aplicação das novas disposições da 
presente diretiva, acompanhado, se 
necessário [e tomando em consideração a 
necessidade de assegurar a convergência 
gradual das regulamentações nacionais], 



de propostas.»
_______________
* Diretiva do Conselho (UE) .../... de ... 
que altera ... (JO ...).
+ JO: inserir o número da diretiva que 
consta do documento PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) e inserir o número, a 
data, o título e a referência do JO dessa 
diretiva na nota de pé de página.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 169-B (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 404-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(169-B) Após o artigo 404.º-A, é 
inserido o seguinte artigo 404.º-B:
«Artigo 404.º-B
No prazo de dois anos a contar da adoção 
da Diretiva (UE) .../... do Conselho*+, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a eficácia do intercâmbio de 
informações relevantes entre as 
administrações fiscais dos 
Estados-Membros, tendo em conta a 
importância da confiança mútua no êxito 
do regime de IVA definitivo.»
________________
* Diretiva do Conselho (UE) .../... de ... 
que altera ... (JO ...).
+ JO: inserir o número da diretiva que 
consta do documento PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) e inserir o número, a 
data, o título e a referência do JO dessa 
diretiva na nota de pé de página.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 173-A (novo)
Diretiva 2006/112/CE
Artigo 411-A (novo)



Texto da Comissão Alteração

(173-A) É inserido o seguinte artigo 
411.º-A:
«Artigo 411.º-A
Até 1 de junho de 2020, a Comissão, em 
cooperação com os Estados-Membros, 
deve criar um portal Web da União de 
informação sobre o IVA, que deverá ser 
exaustivo, multilingue e acessível ao 
público, onde as empresas e os 
consumidores possam obter rápida e 
eficazmente informações sobre as taxas de 
IVA – incluindo sobre os bens ou serviços 
que beneficiam de uma taxa reduzida ou 
de isenção – e todas as informações 
relevantes sobre a aplicação do regime 
definitivo de IVA em todos os 
Estados-Membros.
Para além do portal, deve ser criado um 
mecanismo de notificação automática. 
Este mecanismo assegura uma 
notificação automática dos contribuintes 
sobre alterações e atualizações das taxas 
de IVA dos Estados-Membros. Estas 
notificações automáticas são ativadas 
antes de a alteração ser aplicável e, o mais 
tardar, cinco dias após a decisão ser 
tomada.»

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 904/2010
Artigo 34 e Artigo 49-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 1.º-A
Alteração do Regulamento (UE) 

n.º 904/2010
O Regulamento (UE) n.º 904/2010 é 
alterado do seguinte modo:
(1) O artigo 34.º passa a ter a seguinte 
redação:



«Artigo 34.º «Artigo 34.º

1. Os Estados-Membros devem 
participar nas áreas de trabalho do 
Eurofisc que escolherem e podem também 
decidir pôr termo a essa participação. 

1. A Comissão proporciona ao 
Eurofisc o apoio técnico e logístico 
necessário. A Comissão tem acesso às 
informações a que se refere o artigo 1.º 
que possam ser trocadas através do 
Eurofisc, nas circunstâncias previstas no 
artigo 55.º, n.º 2.

2. Os Estados-Membros que tenham 
decidido participar numa área de trabalho 
do Eurofisc participam ativamente na troca 
multilateral de informações específicas 
entre todos os Estados-Membros 
participantes. 

2. Os Estados-Membros participam 
nas áreas de trabalho do Eurofisc e 
participam ativamente na troca multilateral 
de informações.

3. As informações trocadas são 
confidenciais, tal como previsto no artigo 
55.º.»

3. Os coordenadores de área de 
trabalho do Eurofisc podem, quer por sua 
própria iniciativa, quer a pedido, 
transmitir informações relevantes sobre as 
mais graves infrações transfronteiras 
relativas ao IVA à Europol e ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF).
3-A. Os coordenadores de área de 
trabalho do Eurofisc podem pedir 
informações pertinentes à Europol e ao 
OLAF. Os coordenadores de área de 
trabalho do Eurofisc devem disponibilizar 
as informações recebidas da Europol e do 
OLAF aos outros funcionários de ligação 
participantes no Eurofisc; estas 
informações são trocadas por via 
eletrónica.»
(2) É inserido o seguinte artigo 
49.º-A:
«Artigo 49.º-A
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
estabelecer um sistema comum de recolha 
de dados estatísticos sobre a fraude 
intracomunitária ao IVA e o 
incumprimento involuntário e publicar 
anualmente estimativas das perdas de IVA 
a nível nacional resultantes dessa fraude, 
bem como estimativas a nível da União. A 
Comissão adota, por meio de atos de 
execução, as modalidades práticas 
relativas a tal sistema estatístico. Os 
referidos atos de execução são adotados 



pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 58.º, n.º 2.»


