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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento dinamarquês sobre a proposta de diretiva do 

Conselho relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre 

as sociedades (MCCCIS) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Parlamento dinamarquês procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a 

proposta de diretiva em epígrafe. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 

observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos. 



 

PE597.408v01-00 2/5 NP\1116238PT.docx 

PT 

ANEXO 

Parlamento dinamarquês (Folketing) 

Comissão dos Assuntos Europeus 

Christiansborg 

DK-1240 Copenhaga K 

 

Tel. +45 33 37 55 00 

Fax +45 33 32 85 36 

www.ft.dk ft@ft.dk 

 

19 de dezembro de 2016 

Ref. 16-000910-2 

 

Contacto 

Nina Møller Porst 

Secretária da comissão 

Tel. direto +45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Frans Timmermans 

Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia 

Rue de la Loi 200 

B -1049 Bruxelas 

 

Parecer do Parlamento dinamarquês sobre a proposta de diretiva do Conselho relativa a uma 

matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades – COM (2016)0685 (MCCIS) e 

COM (2016)0683 (MCCCIS) 

 

Excelentíssimo Senhor Timmermans, 

 

A Comissão apresentou, em 25 de outubro de 2016, uma proposta de diretiva relativa a uma 

matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades, COM (2016)0685 (MCCIS), e uma 

proposta de diretiva relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades, COM (2016)0683 (MCCCIS). As propostas têm por objetivo estabelecer regras 

comuns em matéria de impostos sobre as sociedades e permitir às sociedades apresentar uma 

declaração da matéria coletável comum consolidada relativa às suas atividades à 

administração fiscal de um único Estado-Membro da UE. 

 

Por carta de 4 de novembro de 2016, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou o parecer 

da Comissão dos Assuntos Fiscais sobre as duas propostas. Na sua reunião de 8 de novembro 

de 2016, a Comissão dos Assuntos Fiscais decidiu enviar um parecer à Comissão dos 

Assuntos Europeus. A Comissão dos Assuntos Fiscais colocou ao Ministro dos Assuntos 

Fiscais uma pergunta sobre as consequências económicas das propostas para a Dinamarca (cf. 

SAU alm. del – pergunta 116), à qual o Ministro respondeu em 7 de dezembro de 2016. 

 

Nestas circunstâncias e tendo em conta que o debate sobre as duas propostas se encontra 

numa fase inicial, a Comissão dos Assuntos Fiscais aprovou, em 15 de dezembro, uma 

recomendação relativa ao parecer fundamentado que se segue e que a Comissão dos Assuntos 
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Europeus aprovou em 16 de dezembro de 2016. 

 

Parecer fundamentado 

 

A maioria dos membros da comissão (Partido Popular Dinamarquês, Partido Liberal, Lista da 

Unidade e Partido Conservador) é de opinião que propostas deste tipo são contrárias ao 

princípio da subsidiariedade. No que diz respeito à conformidade das propostas de diretiva 

com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia, a 

maioria revela ceticismo em relação à fundamentação apresentada pela Comissão, segundo a 

qual estas medidas serão executadas de forma mais eficaz a nível da UE do que a nível 

nacional. A maioria considera que as disposições em causa podem ser aplicadas com igual 

eficácia através de legislação nacional e que a Dinamarca deve ater-se ao princípio de que a 

política fiscal está fora do âmbito das competências da UE. 

 

Além disso, existe grande incerteza em relação às consequências financeiras que as diretivas 

propostas terão para a Dinamarca. A maioria não considera, por conseguinte, que a 

argumentação utilizada pela Comissão para justificar a compatibilidade das propostas de 

diretiva com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade cumpra os requisitos 

estabelecidos no artigo 5.º do Tratado da União Europeia, e entende que a justificação deve 

incluir informações que permitam avaliar o impacto financeiro das propostas. 

 

Opinião minoritária relativa ao parecer fundamentado 

 

Uma minoria da comissão (Partido Social-Democrata e Alternativa) considera que as 

propostas são compatíveis com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

 

Opiniões minoritárias relativas ao teor político das propostas 

 

Uma minoria da comissão (Partido Social-Democrata e Alternativa) é, em princípio, favorável 

a medidas passíveis de travar a elisão fiscal e a diluição da matéria coletável de cada país, 

bem como de garantir uma tributação justa das sociedades e condições de concorrência 

equitativas para as empresas na UE. A fixação dos impostos e taxas deve continuar a ser uma 

questão da competência nacional e a UE deve ser prudente nas tentativas de harmonização da 

forma como a legislação fiscal é organizada nos Estados-Membros. Tal é válido, em 

particular, em relação às medidas que vão além do que é necessário para combater 

eficazmente a evasão e a elisão fiscais. 

 

A minoria assinala, contudo, que a chave de repartição que figura na proposta relativa à 

MCCCIS favorecerá os países com grandes mercados internos, enquanto as economias mais 

pequenas orientadas para a exportação – como a Dinamarca – podem esperar uma perda de 

receitas provenientes da tributação das sociedades. Por esta razão, a maioria considera 

fundamental que, no âmbito das negociações, sejam envidados esforços para a obtenção de 

uma chave de repartição mais justa, bem como uma redução do limite da taxa efetiva do 

imposto sobre as sociedades nos Estados-Membros da UE. 

 

Outra minoria da comissão (Partido Popular Dinamarquês e Lista da Unidade) entende que, 

de momento, é difícil adotar uma posição definitiva sobre a proposta de diretiva relativa à 

MCCIS pelo facto de, nomeadamente, o âmbito de aplicação da proposta, incluindo o impacto 

sobre as receitas, não ser suficientemente claro. 



 

PE597.408v01-00 4/5 NP\1116238PT.docx 

PT 

 

Além disso, a Lista da Unidade declarou que quer combater a evasão fiscal, mas defende um 

modelo de cooperação que não fragilize as matérias coletáveis nacionais nem crie regras 

demasiado rígidas e inflexíveis. Para o efeito, atém-se ao princípio segundo o qual a política 

fiscal é da competência de cada um dos Estados-Membros. 

 

A Lista da Unidade opõe-se, contudo, à proposta de introdução de uma dedução para os 

rendimentos das participações de capital (a chamada dedução ACE) e de uma superdedução 

de mais de 100 % para atividades de investigação das sociedades privadas. 

 

Uma terceira minoria da comissão (Partido Liberal e Partido Conservador) apoia, de um modo 

geral, medidas destinadas a garantir a máxima transparência relativamente aos pagamentos de 

impostos por parte das grandes sociedades, assegurando uma concorrência leal e equitativa 

entre sociedades e impedindo a evasão e a elisão fiscais, bem como um planeamento fiscal 

agressivo. Tendo em conta o que precede, o Partido Liberal e o Partido Conservador são 

favoráveis ao objetivo geral das duas diretivas. 

 

No entanto, manifestam ceticismo em relação a uma matéria coletável comum consolidada do 

imposto sobre as sociedades. São muitos os indícios de que a matéria coletável na Dinamarca, 

onde esta é bastante ampla, diminuirá consideravelmente, dado que a diretiva prevê uma 

matéria coletável muito menor do que a que vigora atualmente no país. 

 

Uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades poderá ter 

consequências económicas significativas para os pequenos países orientados para as 

exportações, como a Dinamarca, devido ao risco de deslocação de empresas e de perda de 

postos de trabalho. É o caso, em particular, das empresas ativas nos setores da produção, da 

investigação e do desenvolvimento, uma vez que, na sequência da adoção das diretivas em 

causa, transferirão uma parte cada vez maior das suas atividades de elevado custo para os 

países onde são geradas as receitas. 

 

A confederação das empresas dinamarquesas estimou no passado que o erário público 

dinamarquês poderá perder mais de 10 mil milhões de coroas dinamarquesas se a matéria 

coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) for introduzida a 

nível global. Segundo as últimas estimativas da confederação das empresas dinamarquesas, o 

erário público dinamarquês deverá perder 5 a 10 mil milhões de coroas se a matéria coletável 

do imposto sobre as sociedades do país baixar 35 %, como proposto pela Comissão. 

 

Por último, o Partido Liberal e o Partido Conservador consideram que a introdução de uma 

matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades é apenas o primeiro passo no 

sentido de uma maior cedência de poderes à UE num domínio que é da competência nacional. 

Apesar de a proposta de diretiva só dizer respeito ao cálculo da matéria coletável do imposto 

sobre as sociedades e de os Estados-Membros manterem o direito de fixar a taxa do imposto 

sobre as sociedades, é inevitável que tal se torne igualmente num parâmetro de concorrência 

que levará as sociedades a compararem as taxas aplicadas nos diferentes Estados-Membros e 

a deslocarem empregos e atividades por razões fiscais. 

 

Em conclusão, o Partido Liberal e o Partido Conservador são favoráveis ao objetivo das 

diretivas propostas, mas querem um modelo que não ponha em causa as matérias coletáveis 

dos Estados-Membros. Ao mesmo tempo, defendem um modelo que preveja, em maior 
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medida do que as atuais propostas de diretiva, uma distribuição mais equitativa das receitas 

entre Estados-Membros, tendo devidamente em conta os países com uma proporção elevada 

de empresas baseadas no conhecimento. 

 

 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração. 

 

Erik Christensen 

Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus 

 

 


