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Luta contra a fraude e a evasão fiscais 

Contribuição da Comissão para o Conselho Europeu de 22 de maio de 2013 

 

Na perspetiva do Conselho Europeu de 22 de maio, o presente documento relembra a importância da 
tributação no atual contexto de consolidação orçamental nos Estados-Membros, em especial, o 
impacto negativo da fraude e da evasão fiscais1. A luta contra a fraude e a evasão fiscais é 
importante, quer para a proteção das receitas dos orçamentos nacionais, quer para a confiança dos 
cidadãos na equidade e eficácia dos sistemas fiscais. 

O presente documento incide tanto sobre as reformas que os Estados-Membros devem empreender 
para fazer face a estes desafios, como sobre o que ainda falta aprovar e aplicar a nível da UE. Uma 
abordagem coordenada a nível da UE pode reforçar a nossa capacidade coletiva para combater a 
fraude e a evasão fiscais e para promover normas rigorosas de governação fiscal a nível mundial. 

 

1. A necessidade de ação determinada para combater a fraude e a evasão 
fiscais: assegurar o sucesso dos esforços de consolidação orçamental e 
a equidade dos sistemas fiscais  

 
A fraude e a evasão fiscais limitam a capacidade de os Estados-Membros aumentarem as suas 
receitas e porem em prática a sua política económica. As estimativas revelam que dezenas de 
milhares de milhões de euros estão colocados em offshores, muitas vezes não declarados e não 
tributados, o que diminui as receitas fiscais nacionais. A adoção de medidas decisivas para minimizar 
a fraude e a evasão fiscais poderia gerar milhares de milhões de euros de receitas adicionais para os 
orçamentos públicos em toda a Europa. 

A fraude e a evasão fiscais são também um desafio para a justiça e a equidade. A equidade é uma 
condição essencial para que as necessárias reformas económicas sejam social e politicamente 
aceitáveis. A carga fiscal deve ser distribuída de modo mais uniforme, assegurando que todos, tanto 
os trabalhadores, como as empresas multinacionais que beneficiam do mercado único, como os 
particulares ricos com contas offshore, contribuem com a sua quota-parte para o equilíbrio das 
finanças públicas. A justiça e a equidade também implicam a criação de sistemas de tributação 
melhores e mais justos. 

 

                                                            
1 A fraude fiscal é uma forma de evasão fiscal deliberada que, de um modo geral, é punível no âmbito do 

direito penal. O termo inclui situações em que falsas declarações ou documentos falsificados são 
intencionalmente produzidos. A evasão fiscal designa, geralmente, mecanismos ilícitos através dos quais a 
responsabilidade fiscal é oculta ou ignorada, ou seja, o contribuinte, paga menos impostos do que devia à 
face da lei porque esconde das autoridades fiscais rendimentos ou informações. 
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A luta contra a fraude e a evasão fiscais exige ações a nível nacional, da UE e mundial. O processo 
de integração europeia reforçou a integração das economias de todos os Estados Membros, com um 
volume elevado de transações transfronteiriças e uma diminuição dos custos e riscos associados a 
estas transações. Este processo proporcionou grandes benefícios aos cidadãos e empresas europeus 
mas, por sua vez, criou novos desafios para as administrações fiscais nacionais no domínio da 
cooperação e do intercâmbio de informações. A experiência mostrou que os Estados-Membros 
apenas podem dar resposta a estes desafios de forma eficaz se trabalharem em conjunto num 
quadro acordado a nível da UE. As soluções unilaterais, por si só, não funcionam. Num mercado 
único enquadrado numa economia globalizada, as disparidades e as lacunas a nível nacional são 
facilmente exploradas pelos que procuram escapar à tributação. 

A UE dispõe há muito de uma política bem estabelecida em matéria de boa governação fiscal. Os 
princípios em que assenta o sistema da UE são a transparência, o intercâmbio automático de 
informações e a concorrência leal no domínio da fiscalidade. A UE pode aproveitar os ensinamentos 
decorrentes de vários anos de experiência: o intercâmbio automático de informações tem sido, 
desde 2005, a regra na UE para os rendimentos da poupança.   

A UE desenvolveu um conjunto abrangente de instrumentos para melhorar a capacidade de luta 
dos Estados-Membros contra a fraude e a evasão fiscais. Estes incluem legislação da UE (sobre o 
aumento da transparência, o intercâmbio de informações e a cooperação administrativa), ações 
coordenadas recomendadas aos Estados-Membros (por exemplo, sobre planeamento fiscal agressivo 
e paraísos fiscais) e recomendações específicas por país sobre o reforço da luta contra a fraude fiscal 
no âmbito do Semestre Europeu da governação económica. Além disso, no passado mês de 
dezembro a Comissão apresentou um plano de ação específico que estabelece as principais ações 
destinadas a ajudar os Estados-Membros na luta contra a fraude e a evasão fiscais no domínio da 
fiscalidade direta e indireta.  

Os Estados-Membros já tomaram um certo número de medidas importantes e devem utilizar 
melhor os instrumentos disponíveis. As prioridades para os Estados-Membros são agora realizar as 
melhorias necessárias nos seus sistemas nacionais, bem como utilizar plenamente os instrumentos 
europeus e aplicar de forma completa e coordenada as decisões tomadas. 

 

2. Ação a nível nacional  
 
Os Estados-Membros podem aumentar as receitas fiscais através de ações sistemáticas destinadas 
a reduzir a economia paralela, lutar contra a evasão fiscal e assegurar uma maior eficiência das 
administrações fiscais.  
 
A atual crise económica e financeira na UE está a ter graves consequências sociais e orçamentais nos 
Estados-Membros. As finanças públicas necessitam urgentemente de ser reformadas para sustentar 
os sistemas de proteção social e os serviços públicos, a fim de limitar os custos de refinanciamento 
do Estado e das outras autoridades públicas e evitar repercussões negativas para o resto da 
economia. Mediante a redução da fraude e da evasão fiscais, os Estados-Membros podem aumentar 
as suas receitas de impostos, obtendo igualmente uma maior margem de manobra para reestruturar 
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os seus sistemas fiscais de forma a favorecer o crescimento. Tal pode igualmente apoiar os esforços 
dos Estados-Membros no sentido de aliviar a carga fiscal sobre os trabalhadores com baixos 
rendimentos e os grupos mais vulneráveis.  

A melhoria da administração fiscal constitui um desafio importante em um terço dos 
Estados-Membros, devido a vários fatores, nomeadamente, os custos administrativos elevados para 
as receitas líquidas cobradas, a não utilização de informações fornecidas por terceiros no 
preenchimento antecipado das declarações fiscais, a pouca utilização de declarações eletrónicas e os 
encargos administrativos significativos que os sistemas fiscais acarretam para as médias empresas. 

Na Análise Anual do Crescimento de 2013, a Comissão identificou como prioridade para este ano a 
necessidade de prosseguir uma consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento. 
Entre outras ações a nível das receitas, a Comissão recomendou que os Estados-Membros melhorem 
o cumprimento das obrigações fiscais através da luta mais eficaz contra a fraude e a evasão fiscais. 
Tal como em 2012, esta prioridade será refletida nas recomendações específicas por país para 2013.   

 
Caixa 1: O que deve ser feito a nível nacional? 

• A nível nacional, no contexto do Semestre Europeu, os Estados-Membros devem aplicar as 
recomendações específicas por país que lhes foram dirigidas, a fim de fazerem face ao desafio 
de melhorar a governação fiscal. As medidas destinadas a melhorar o cumprimento das 
obrigações fiscais e a promover a eficiência das administrações fiscais incluem:  

− O desenvolvimento de uma estratégia de aplicação das medidas e a concentração dos esforços 
de luta contra a evasão fiscal;  

− O alargamento da utilização de informações de terceiros;  

− A preparação do preenchimento antecipado das declarações fiscais; e  

− Esforços concertados para reduzir a dimensão da economia paralela, por exemplo, através da 
criminalização da utilização de trabalho não declarado, da obrigatoriedade de pagamento 
eletrónico em compras acima de determinado limiar ou da utilização de incentivos monetários à 
declaração (deduções fiscais). 

• Os Estados-Membros devem aplicar plenamente as recomendações da Comissão sobre os 
paraísos fiscais e o planeamento fiscal agressivo, que dizem respeito, em especial, à 
identificação de países terceiros que não aplicam normas mínimas da boa governação em 
matéria fiscal, à prestação de assistência técnica aos países terceiros que estejam dispostos a 
respeitar as regras e às medidas para evitar a dupla não tributação. 
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• A Comissão está pronta para prestar apoio e assistência técnica a qualquer Estado-Membro 
que necessite de reforçar o seu sistema fiscal para lutar contra a fraude e melhorar a cobrança 
de impostos. Na Grécia, por exemplo, o grupo de trabalho para a Grécia, juntamente com peritos 
dos Estados-Membros, está ativamente empenhado em ajudar a criar um sistema fiscal mais 
robusto para assegurar a qualidade das receitas e os resultados positivos já estão a começar a 
surgir. 

3. Ação a nível da UE 
 
A UE desenvolveu um conjunto abrangente de instrumentos para melhorar a capacidade de luta 
dos Estados-Membros contra a fraude e a evasão fiscais. Estes incluem legislação da UE (sobre o 
aumento da transparência, o intercâmbio de informações e a cooperação administrativa), ações 
coordenadas recomendadas aos Estados-Membros (por exemplo, sobre planeamento fiscal agressivo 
e paraísos fiscais) e recomendações específicas por país no âmbito do Semestre Europeu. A UE vai 
igualmente prestar apoio financeiro à cooperação entre as autoridades fiscais nacionais no âmbito 
do programa Fiscalis 2020. 

O sistema da UE baseia-se no princípio do intercâmbio automático de informações. A UE é um líder 
mundial neste domínio. O intercâmbio automático de informações entre os Estados-Membros foi 
concebido desde 2003 e aplicado no quadro da Diretiva «Tributação da Poupança» em 2005. Graças 
a esta diretiva, os Estados-Membros procedem ao intercâmbio de informações sobre os 
contribuintes não residentes no valor de 20 mil milhões de EUR. Além disso, a Diretiva «Cooperação 
Administrativa», que entrou em vigor em janeiro deste ano, prevê o intercâmbio automático de 
informações sobre uma vasta gama de rendimentos. Recentemente, os Estados Unidos também 
introduziram este princípio nos seus acordos FATCA. Trabalhando em conjunto através do sistema 
existente na UE, os Estados-Membros podem minimizar os encargos adicionais para as 
administrações fiscais e as instituições financeiras, bem como assegurar uma aplicação rápida e 
coerente em toda a UE. 

Além disso, a Comissão desenvolveu formatos eletrónicos e canais de comunicação seguros para o 
intercâmbio de informações. O intercâmbio de informações só é possível com apoio de tecnologias 
informáticas especializadas. A Comissão já desenvolveu formatos informáticos normalizados e canais 
para o intercâmbio automático de informações ao abrigo da Diretiva «Tributação da Poupança». 
Estes têm de ser permanentemente atualizados e alargados para incluir outros tipos de receitas no 
quadro da Diretiva «Cooperação Administrativa».  

 

Caixa 2: Instrumentos da União Europeia para a luta contra a fraude e a evasão fiscais   

• A Diretiva «Tributação da Poupança» (em vigor desde 2005) estabelece o princípio do 
intercâmbio automático de informações. Em 2008 a Comissão apresentou uma proposta para 
colmatar lacunas existentes, tornando-a extensiva aos fundos de investimento, pensões, 
instrumentos financeiros inovadores e pagamentos efetuados através de fundos fiduciários 
(trusts) e fundações. A Diretiva encontra-se pendente para adoção pelo Conselho. 
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• Os acordos da UE em matéria de tributação da poupança celebrados com a Suíça, 
Liechtenstein, Mónaco, Andorra e São Marinho (em vigor desde 2005) visam garantir a 
igualdade das condições de concorrência entre a UE e os países vizinhos. Em julho de 2011, a 
Comissão solicitou ao Conselho que lhe fosse conferido um mandato para a abertura de 
negociações com estes cinco países para adaptar o âmbito de aplicação desses acordos à Diretiva 
«Tributação da Poupança» revista. O Conselho ainda não chegou a acordo relativamente a esse 
mandato. 

• A Diretiva relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade direta, prevê o 
intercâmbio automático de informações em cinco novos domínios a partir de 2015 
(rendimentos do trabalho, bónus de administradores, produtos de seguros de vida não 
abrangidos por outros instrumentos da UE, pensões, propriedade e rendimentos de bens 
imóveis) com base nas informações disponíveis.  

• O Regulamento relativo à cooperação administrativa no domínio do IVA está em vigor desde 
2012. A UE é pioneira neste domínio, que determina a forma como os serviços fiscais e 
aduaneiros dos Estados-Membros recolhem e partilham informações em matéria de IVA com 
outros Estados-Membros. Também melhora as bases de dados sobre os sujeitos passivos de IVA 
e as respetivas operações intracomunitárias, para detetar e reduzir a fraude fiscal neste domínio. 

• A nova Diretiva relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de impostos, em vigor 
desde 2010, melhora a capacidade dos Estados-Membros em matéria de cobrança 
transfronteiriça de impostos. Permite as execuções noutro Estado-Membro e reforça a 
possibilidade de adoção de medidas cautelares noutro Estado-Membro para recuperar os 
créditos que não são pagos com prontidão pelos contribuintes. 

• O mecanismo de reação rápida para lutar contra a fraude ao IVA foi proposto pela Comissão 
em julho de 2012. A fraude «carrossel» (fraude do tipo «operador intracomunitário fictício») é 
um dos tipos mais frequentes de fraudes transnacionais no domínio do IVA. O mecanismo 
proposto pela Comissão prevê um procedimento de emergência que permite que a Comissão 
autorize os Estados-Membros a aplicarem uma exceção à regra geral nas transações 
intracomunitárias durante um mês a contar da descoberta de uma fraude ao IVA em grande 
escala.  

• A Comissão propôs em 2009 uma Diretiva relativa à autoliquidação do IVA que foi parcialmente 
adotada em março de 2010 (só quanto às licenças de emissão de CO2). A adoção da parte 
remanescente da diretiva proposta permitiria aos Estados-Membros aplicar o mecanismo de 
autoliquidação às entregas de vários tipos de bens e serviços em relação aos quais se sabe que a 
«fraude carrossel» já afetou vários Estados-Membros.  

• O Plano de Ação da Comissão para reforçar a luta contra a evasão e a fraude (de dezembro de 
2012) inclui mais de 30 medidas que abrangem as pessoas, as empresas e as jurisdições não 
cooperantes. No âmbito do Plano de Ação, a Comissão lançou uma plataforma de boa 
governação fiscal, que reúne os governos, as ONG e as empresas, que visa orientar a sua 
aplicação. 
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• A Comissão propôs legislação para atualizar o enquadramento comunitário da luta contra o 
branqueamento de capitais e das transferências de fundos (em fevereiro de 2013) que visa 
reforçar as regras da UE, alargar o seu âmbito de aplicação e fazer face a novas ameaças e 
regiões vulneráveis. A proposta introduz igualmente mecanismos mais claros para identificar os 
beneficiários efetivos que estão por trás dessas entidades. A proposta encontra-se pendente 
perante o Parlamento Europeu e o Conselho. 

• As novas regras da UE em matéria de requisitos de fundos próprios dos bancos vão aumentar a 
transparência das operações dos bancos multinacionais. As instituições financeiras têm de 
divulgar informações sobre seis novos elementos, incluindo o volume de negócios, lucros e 
impostos em cada país da UE e em cada país terceiro em que têm operações. A nova legislação 
da UE relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos também contém condições 
importantes sobre o cumprimento das obrigações fiscais e a cooperação, que têm de ser 
respeitadas antes de um fundo pode ser comercializado na UE. 

• As alterações recentemente aprovadas das regras contabilísticas da UE estabelecem um sistema 
de transmissão de informações por país (CBCR - Country-by-Country Reporting). Este sistema 
vai abranger as grandes empresas privadas da UE ou as sociedades cotadas na UE que 
desenvolvem atividades no setor do petróleo, gás, indústria mineira ou silvícola. A comunicação 
dos impostos, royalties e prémios pagos por uma empresa multinacional num Estado de 
acolhimento, é um importante passo em frente para a transparência fiscal, bem como para a luta 
contra a corrupção e o branqueamento de capitais. 

 

Embora os instrumentos existentes tenham melhorado consideravelmente o intercâmbio de 
informações, os Estados-Membros ainda não estão a utilizá-los de forma plena e eficaz.  

Algumas das propostas da Comissão estão ainda pendentes para adoção, apesar de terem sido 
apresentadas há vários anos e o potencial de muitos dos instrumentos jurídicos e mecanismos 
práticos existentes ainda não foi plenamente aproveitado pelas administrações fiscais dos Estados-
Membros. A prioridade para os Estados-Membros consiste agora em utilizar plenamente esta gama 
de instrumentos e aplicar o que foi acordado de forma diligente e coordenada. Os Estados-Membros 
dispõem de total soberania no que diz respeito à cobrança dos seus impostos, ao funcionamento e à 
coerência das respetivas legislações tributárias e administrações fiscais e à luta contra a fraude fiscal. 
Os instrumentos da UE só podem ajudar se houver vontade política e capacidade administrativa para 
os utilizar plenamente. Embora a Comissão apoie os esforços dos Estados-Membros fornecendo-lhes 
as ferramentas e instrumentos práticos, é a estes que incumbe a realização de uma cooperação 
administrativa eficaz. 

 

Caixa 3: O que deve ser feito a nível da UE? 

• O Conselho deve adotar a proposta de revisão da Diretiva «Tributação da Poupança» e conferir 
à Comissão um mandato para negociar melhorias equivalentes nos acordos existentes com os 
países vizinhos. 
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• O Conselho deve igualmente adotar o projeto de Acordo UE/Liechtenstein sobre a luta 
antifraude e as questões de cooperação fiscal e o mandato para a abertura de negociações com 
outros países vizinhos da UE. 

• As medidas pendentes relativas à luta contra a fraude em matéria de IVA, em especial, o 
mecanismo de reação rápida, devem ser igualmente ser adotadas pelo Conselho. 

• Em conformidade com o plano de ação da Comissão para reforçar a luta contra a fraude e a 
evasão fiscal de dezembro de 2012, os Estados-Membros devem dar prioridade ao seguimento 
concreto. 

• O princípio do intercâmbio automático de informações na UE deve ser alargado a todo os tipos 
relevantes de rendimentos. A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta legislativa de 
alteração da Diretiva «Cooperação Administrativa» para alargar o âmbito do intercâmbio 
automático de informações a nível da UE. O objetivo é assegurar o intercâmbio automático de 
informações sobre os dividendos, mais-valias e outros rendimentos a partir de 2015, a data em 
que o intercâmbio automático de informações sobre rendimentos do trabalho, bónus de 
administradores, pensões, produtos de seguros de vida, propriedade e rendimentos de bens 
imóveis se vai tornar igualmente a regra na UE. A proposta também vai abordar a possibilidade 
atualmente existente de as administrações fiscais não comunicarem as informações que não 
estejam «disponíveis». Em paralelo, e com caráter de urgência, vão avançar os trabalhos a nível 
técnico, alargando aos tipos de rendimento em questão os modelos informáticos e canais de 
comunicação seguros atualmente utilizados no intercâmbio de informações. 

 

4. Medidas para promover uma boa governação fiscal a nível mundial  
 
A UE deve igualmente assumir um papel de liderança na promoção da boa governação fiscal, em 
especial quanto ao intercâmbio automático de informações a nível mundial. A Comissão tem 
liderado os esforços internacionais de luta contra a fraude e a evasão fiscais. A próxima reunião do 
G8 (17-18 de junho) e as cimeiras do G20 (5-6 de setembro) são oportunidades importantes para a 
obtenção de progressos na luta contra a evasão fiscal e o branqueamento de capitais a nível 
internacional. A OCDE, apoiada pelo G20 e G8, também está a trabalhar neste domínio.  

Com base nos mecanismos da UE, uma tomada de posição forte e coordenada da UE no G8, no G20 e 
na OCDE pode contribuir para assegurar que o intercâmbio automático de informações se torna a 
nova regra a nível mundial.  

 

Caixa 4: A UE como líder da ação a nível internacional 

• A UE deve assumir um papel de liderança na cena internacional, a fim de promover os 
princípios da boa governação no domínio fiscal e, em especial, o intercâmbio automático de 
informações e a concorrência leal no domínio da fiscalidade. 



8 

• O intercâmbio automático de informações deve tornar-se a nova regra a nível internacional. A 
UE deve assumir uma posição ambiciosa e coordenada para tornar o intercâmbio automático de 
informações na norma global que rege a tributação internacional. Em especial, a UE deve falar a 
uma só voz no G8, no G20 e na OCDE, por forma a garantir um compromisso firme para com o 
desenvolvimento de novas regras internacionais que tenham em conta os atuais mecanismos de 
intercâmbio automático de informações da UE.  

• A UE tem de continuar a ajudar os países em desenvolvimento empenhados nos princípios de 
boa governação fiscal a criar administrações fiscais sólidas, através da cooperação e da 
prestação de assistência técnica. 

• A UE deve coordenar a sua posição nos debates do G20 sobre erosão da base tributável e 
transferência de lucros (BEPS - base erosion and profit shifting) de acordo com as orientações das 
conclusões do Conselho Europeu e com base nos desenvolvimentos a nível da UE em matéria de 
luta contra os paraísos fiscais e de planeamento fiscal agressivo.  

• A Comissão vai trabalhar para assegurar a interconexão e a interoperabilidade entre os sistemas 
informáticos de intercâmbio de informações da UE, o sistema FATCA dos EUA e a norma 
mundial que está a ser desenvolvida pela OCDE. Isso permitirá reduzir os encargos 
administrativos para os operadores e as administrações. 
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ANEXO 

Os Estados-Membros só estão a cobrar cerca de metade das receitas do IVA ao seu dispor. 

Receitas efetivas de IVA em 2010 (percentagem das receitas teóricas à taxa normal)2 

 

 

Os centros financeiros offshore com legislações que protegem fortemente o sigilo bancário 
continuam a dominar o mercado internacional dos depósitos transfronteiriços. 

Evolução dos depósitos não bancários estrangeiros junto dos bancos de determinados grandes 
centros financeiros situados fora da UE (em milhões de USD)3 

      Ilhas Caimão            Suíça            Singapura            RAE Hong Kong            Jersey 

 
                                                            
2 Fonte: Comissão Europeia, «Taxation trends», edição de 2012. 
3 Fonte: dados públicos agregados do Banco de Pagamentos Internacionais. 
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A cooperação proporciona benefícios económicos substanciais aos Estados-Membros. 

Desde 2003, o montante dos impostos cobrados ao abrigo da Diretiva «Cobrança» mais do que 
decuplicaram4. 

 

Evolução do montante dos impostos recuperados com base na assistência em matéria de cobrança 
da UE  

(Índice: 2003 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Fonte: Comissão Europeia. 
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