
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

14 de março de 2018 

A União Europeia deve liderar o mundo para enfrentar a evasão fiscal das empresas  

O Parlamento Europeu deverá votar na quinta-feira (15 de março) a favor da proposta da Comissão 

Européia para uma base tributária comum. A Comissão Independente pela Reforma da Taxação 

Corporativa Internacional (ICRICT, por sua sigla em inglês) considera que esta iniciativa é um passo 

fundamental para travar a evasão fiscal das multinacionais. 
 

José Antonio Ocampo, presidente da ICRICT e ex-secretário-geral adjunto das Nações Unidas, disse: 

 "Esta é uma reforma crítica para a União Européia e o mundo em geral. Isso reduziria a evasão 

fiscal das multinacionais e o poder que elas têm para colocar os Estados membros da união em 

conflito ". 

"As multinacionais devem ser tributadas como uma única empresa e os lucros globais 

distribuídos com base em fatores-chave, como a cantidade de empregos, as vendas e os 

recursos utilizados. Isso eliminaria a evasão fiscal das multinacionais. Esta proposta, embora a 

nível regional, se mova nessa direção e, portanto, deve ser apoiada ". 

"Esta proposta é prova de que a cooperação regional na luta contra a evasão fiscal é possível. Os 

países da América Latina devem se envolver em cooperação regional para desenvolver reformas 

similares que põem termo à evasão fiscal das multinacionais ". 

 

Eva Joly, Comissária da ICRICT e membro do Parlamento Europeu, disse:  

"Esta proposta fornece um sistema comum, justo e, acima de tudo, transparente para distribuir 

os lucros das multinacionais e reduzir significativamente a evasão fiscal, particularmente no que 

se refere aos mecanismos de preços. de transferência". 

"A proposta também introduz a noção de" estabelecimento virtual permanente ", resolvendo de 

forma integral a questão da tributação digital". 

"Os Estados devem rejeitar o artifício das subsidiárias e sucursais de uma corporação como 

entidades separadas com o direito de ser considerado independentes de acordo com a 

legislação tributária e, em vez disso, reconhecer que as empresas multinacionais atuam como 

uma única empresa que opera atividades econômicas através das fronteiras. internacional Se 

fosse o caso, não haveria necessidade por parte das multinacionais de procurar paraísos fiscais 

dentro ou fora da União Européia. 

 

O ICRICT é um grupo sem fins lucrativos de economistas, especialistas em política tributaria e ex-

altos funcionários que trabalham para promover o debate sobre a reforma tributária internacional. 

Você pode encontrar nosso último relatório "Um roteiro para melhorar as regras de tributação das 

multinacionais" aqui. 

 

https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation


 

Dados-chave: 

● Os países da U i o Europeia perde  e tre 50 e 70 ilhões de euros por a o e  re eitas o o 
resultado da evasão fiscal das multinacionais. Incluindo perdas para outras questões, como os baixos 

regimes de tributação, o montante poderá aumentar entre 160 e 190 bilhões de euros por ano. A 

evasão fiscal é mais fácil quando há leis fiscais globais disfuncionais que tratam as subsidiárias de 

multinacionais em diferentes países como entidades independentes para fins fiscais, em vez de 

tributar cada multinacional como um todo. 

● á proposta da Base Co u  Co solidada do I posto so re So iedades ir  o trariar esse 
problema, adicionando os lucros de cada multinacional em todos os territórios da União Européia 

onde atua e depois será tributada pelos referidos territórios com base em uma fórmula que reflita a 

atividade econômica real . 

● Este siste a eli i ar  as dis rep ias e tre os siste as fis ais dos países e a e essidade de 
"preços de transferência" nas transações entre diferentes partes da mesma multinacional, ambos 

comumente explorados para evitar impostos. Isso reduzirá a concorrência fiscal na União Européia e 

incentivará o investimento, criando regras justas e previsíveis e oportunidades iguais para as 

empresas. 
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