
Não é apenas a Apple que
está na mira dos reguladores,
inclusive o Senado americano.
O conglomerado industrial
General Electric foi criticado
por ter escapado do imposto
federal em 2012 e a mesma
comissão de investigação
atacou os grupos de
informática Microsoft e
Hewlett Packard.

Outro fator de alerta para
as autoridades europeias foi a
divulgação dos 'Offshoreleaks',
um vazamento de milhões
de arquivos, com contas e

documentos de 120.000 empresas
fantasma registradas em paraísos
fiscais (Ilhas Virgens, Cook,
Bermudas e outros lugares).

Cada vez mais países decidem
se unir à iniciativa da França,
Alemanha, Reino Unido, Itália
e Espanha, que pediram uma
adaptação à UE do modelo
norte-americano de trocas
FATCA, (Foreign Accounts Tax
Compliance Act). O FATCA obriga
as entidades financeiras de
todo o mundo a informar sobre
contas no exterior de pessoas
e entidades desse país. AFP

A Europa deu o primeiro passo em
sua ofensiva contra a evasão fiscal
ao adotar o objetivo de tentar sus-
pender o sigilo bancário de forma
parcial antes do fim deste ano,
apesar de a Áustria e Luxemburgo
insistirem que outros países como
Suíça sejam incluídos.

No Conselho Europeu dos 27
chefes de Estado e de governo da
União Europeia (UE), também foi
expressada a determinação euro-
peia de desmantelar a complexa
estrutura de filiais que as grandes
empresas criaram para evitar o pa-
gamento de impostos.

Há “um consenso sobre a revi-
são da diretiva de depósitos bancá-
rios”, que implica estender a tro-
ca automática de informação ban-
cária a todas as forma de rendi-
mento e não apenas à poupança,
como era até agora, disse o presi-
dente do Conselho Europeu, Her-
man Van Rompuy.

Os dirigentes europeus preten-
dem ter uma frente unida durante
a próxima cúpula do G8, que reuni-
rá as potências industrializadas
no começo de junho, e também
mostrar a seus contribuintes que
estão tomando medidas contun-
dentes para resolver o quanto an-
tes este problema, que custa aos
cofres públicos do continente um
trilhão de euros anuais, em meio a
uma prolongada crise econômica.

Esta quantia equivale a todo o
PIB da Espanha, quarta economia
da Zona do Euro, “ou ao orçamen-
to comunitário dos próximos sete
anos”, destacou Van Rompuy, em
meio a crescentes críticas pela len-
tidão de Bruxelas em avançar nos
grandes temas.

A pressão é tão grande que o
mercado energético, tema inicial
da cúpula, passou a segundo lugar
da agenda.

Os europeus se compromete-
ram a aprovar, antes do fim deste
ano, a revisão da diretiva de depósi-
tos (aplicada desde 2003), com o
fim de estender as trocas automáti-
cas de informação, identificando
os titulares de outros tipos de con-
tas como seguros de vida, fundos
de investimento ou pensões, um as-
sunto congelado desde 2008 pela
oposição de Luxemburgo e Áustria.

Ambos os países mostraram si-
nais de que estariam dispostos a
ceder, apesar de voltarem a insis-
tir que outros países não-mem-
bros da União Europeia, como Suí-
ça, terão que fazer o mesmo.

“Daqui até o fim do ano, acredi-
to que teremos a troca de informa-
ção automática e que as mesmas
regras serão aplicadas a outros paí-
ses” como Suíça, disse o chance-
ler austríaco, Werner Faymann.

“As negociações com os outros
países não são uma pré-condi-
ção”, alertou, contudo, o primei-
ro-ministro de Luxemburgo, Jean-
Claude Juncker.

Em suas conclusões, o Conse-
lho Europeu afirmou que as nego-
ciações com países como Suíça
“começarão o quanto antes para

garantir que esses países apli-
quem medidas equivalentes às da
União Europeia”.

Os europeus também mostra-
ram sua determinação em lutar
contra a “otimização fiscal” por
parte das grandes empresas ou
multinacionais, afirmou o presi-
dente francês François Hollande.

A pressão contra a evasão fis-
cal cresceu ainda mais desde a
recente divulgação de abusos
de grandes empresas para redu-
zir ao mínimo o pagamento de
impostos. O caso mais famoso
é o da empresa de informática
norte-americana Apple, acusa-
da de se aproveitar de brechas
nos sistemas fiscais em todo o
mundo para evitar o pagamen-
to de bilhões de dólares de im-
postos. AFP
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O sistema norte-americano
como modelo a ser seguido

FrancoisLenoir/Reuters

UE avança na ofensiva
contra a evasão fiscal

FrançoisHollande: determinaçãoem lutar contraa “otimização fiscal” porpartedas grandesempresasemultinacionais

A primeira medida aprovada pela cúpula de chefes de Estado e de Governo, em Bruxelas,

é a suspensão do sigilo bancário de forma parcial, até o fim do ano, nos 27 países do bloco

A pressão por medidas
contra a evasão fiscal
na União Europeia
é tão grande que
o mercado energético,
inicialmente o tema
principal da cúpula,
passou para o segundo
plano na agenda
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Mundo, p. 28.




