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Desvios do IVA: quase 160 mil milhões de euros perdidos em receitas
não cobradas na UE em 2014
159,5 mil milhões de euros é o valor surpreendente das receitas do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA) perdidas em toda a UE em 2014, de acordo
com números divulgados hoje pela Comissão Europeia. O estudo revela que, em
termos globais, a diferença entre as receitas de IVA esperadas e o montante
efetivamente cobrado (o chamado «desvio do IVA») foi, uma vez mais, um
valor anual inaceitavelmente elevado. As conclusões corroboram os recentes
apelos da Comissão no sentido de uma reforma do sistema do IVA da UE que
permita combater a fraude e torná-lo mais eficaz. Os Estados-Membros devem
agora dar seguimento ao Plano de ação sobre o IVA – Rumo a um espaço único
do IVA da Comissão, apresentado no passado mês de abril, chegando a um
consenso sobre a forma de avançar no sentido de um sistema de IVA definitivo
para o comércio transfronteiras na União. Já foram lançadas mais medidas
imediatas para resolver o problema da fraude em matéria de IVA, mas os dados
hoje divulgados mostram que são necessárias reformas mais profundas.
(Desenvolvimento em IP-16-2936, MEMO-16-2909 e Relatório IVA 2016)



PIB aumentou 0,3% na zona euro, 0,4% na UE e 0,3% em Portugal
durante o 2.º trimestre deste ano
No segundo trimestre de 2016, o PIB em valores corrigidos de sazonalidade
aumentou 0,3% na zona euro, 0,4% na UE e 0,3% em Portugal quando
comparado com o trimestre anterior, de acordo com uma estimativa do Eurostat,
o Serviço de estatística da União Europeia. Durante o primeiro trimestre de 2016
o PIB tinha aumentado 0,5% na zona euro e na UE e 0,2% em Portugal. Em
comparação com o segundo trimestre de 2015, ou seja em termos homólogos,
o PIB aumentou 1,6% na zona euro, 1,8% na UE e 0,9% em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-16-2968)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
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