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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Deputados luxemburguesa 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. 

A Câmara dos Deputados luxemburguesa procedeu ao envio do parecer 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. 
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ANEXO 

 

Resolução 

 

A Câmara de Deputados, 

 

Tendo em conta o artigo 168.º do Regimento da Câmara dos Deputados; 

 

Considerando que a Comissão das Finanças e do Orçamento foi chamada a examinar a 

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

sociedades (COM(2016)0685) e a proposta de diretiva do Conselho relativa a uma matéria 

coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) (COM(2016)0683), 

duas propostas da Comissão Europeia que são submetidas ao controlo de subsidiariedade; 

 

Constatando que a Comissão das Finanças e do Orçamento emitiu um parecer fundamentado 

sobre as propostas supramencionadas; 

 

Decide subscrever o parecer fundamentado da Comissão das Finanças e do Orçamento, que 

tem o seguinte teor: 

 

A Câmara dos Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo examinou atentamente a proposta 

da Comissão relativa a uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades e a 

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

(MCCCIS). 

 

A Câmara dos Deputados, congratulando-se com os esforços envidados pela Comissão 

Europeia para lutar contra as práticas de evasão fiscal que tenham uma incidência direta no 

funcionamento do mercado interno, gostaria de manifestar a sua preocupação relativamente às 

propostas de diretivas supracitadas e considera que estas não respeitem, nesta fase, os 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade na aceção do artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. 

 

A Câmara dos Deputados recorda que o artigo 5.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos 

princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, obriga a Comissão Europeia a 

fundamentar as suas propostas legislativas em relação aos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade. O cumprimento desta exigência de fundamentação exige, nomeadamente, 

a apresentação de «uma ficha com elementos circunstanciados que permitam apreciar a 

observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade». No entanto, a Câmara 

dos Deputados considera que a Comissão Europeia não forneceu, no caso em apreço, 

elementos de prova adequados quanto ao respeito destes princípios, nomeadamente no que se 

refere às questões seguidamente enunciadas. 

 

A harmonização da matéria coletável que é induzida pelas propostas de diretivas tem efeitos 

diretos na prerrogativa dos Estados-Membros de determinarem livremente os aspetos 

essenciais da sua política fiscal. Contudo, a política fiscal representa não apenas um elemento 

fundamental da soberania dos Estados-Membros, mas constitui igualmente a expressão de 

escolhas de política social e económica que têm em conta as especificidades de cada Estado. 

No caso presente, a aplicação das propostas implicaria que estas considerações (de ordem 
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política, social e económica), específicas de cada Estado, deixassem de poder ser tidas em 

conta a nível nacional, devendo no futuro ser negociadas por unanimidade no Conselho. 

 

Devido ao seu efeito orçamental negativo em alguns Estados-Membros – entre os quais o 

Luxemburgo –, as propostas da Comissão Europeia são igualmente suscetíveis de reduzir, de 

facto, a margem de apreciação dos Estados-Membros para determinar as suas taxas de 

tributação, uma vez que a perda de receitas fiscais resultante, em alguns Estados, da aplicação 

da MCCCIS terá de ser compensada por outros instrumentos orçamentais, nomeadamente a 

taxa de tributação. Neste contexto, a Câmara dos Deputados regista com preocupação que as 

referidas propostas poderão ter um impacto desproporcionado nas pequenas economias 

abertas da União. Na medida em que, após a aplicação da matéria coletável comum, o único 

factor de diferenciação entre Estados-Membros seria a taxa de tributação das sociedades, a 

Câmara dos Deputados receia um nivelamento por baixo excessivo. 

 

A Câmara dos Deputados constata com preocupação que a Comissão Europeia não apresentou 

argumentos convincentes que permitam compreender as razões pelas quais seria necessário 

harmonizar a matéria coletável para combater a evasão fiscal, uma vez que o Conselho da UE 

adotou, em julho de 2016, uma diretiva destinada a combater as práticas de elisão fiscal1, 

fixando neste contexto um nível mínimo de coordenação na União. Uma vez que a Diretiva 

(UE) 2016/1164 ainda não começou a ser aplicada, a Comissão Europeia não referiu de forma 

clara quais as vantagens adicionais decorrentes da instituição de uma matéria coletável 

comum consolidada, suscetíveis de justificar uma intervenção a nível da UE. 

 

A Câmara dos Deputados manifesta igualmente dúvidas quanto ao facto de as propostas em 

causa permitirem uma redução dos encargos administrativos. Perante a criação de um sistema 

de tributação que coexista com o sistema de tributação nacional, é de recear que a eventual 

redução dos custos de conformidade para as empresas acabe por ser contrabalançada pelo 

aumento dos custos administrativos para as administrações fiscais nacionais, que deverão, no 

futuro, aplicar paralelamente dois regimes fiscais diferentes. A Câmara dos Deputados receia 

que esta solução constitua uma fonte de complexidade suplementar para todas as partes 

interessadas e possa criar problemas do ponto de vista do princípio da igualdade face à lei e à 

fiscalidade. 

 

As propostas da Comissão implicam igualmente que as regras em matéria de preços de 

transferência deixem de se aplicar no futuro em grupos de empresas que se enquadrem no 

âmbito de aplicação da MCCCIS. A Câmara dos Deputados receia que tal solução contribua 

para criar divergências entre as soluções acordadas no âmbito da Organização de Cooperação 

e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) e as adotadas pela União Europeia. Com efeito, a 

serem aplicadas, as propostas da Comissão poderão comprometer seriamente as normas em 

vigor acordadas no quadro da OCDE e criar, portanto, uma contradição com as convenções 

internacionais aplicáveis no Luxemburgo, na Europa e fora dela. Esta solução poria em 

questão a importância que os Estados-Membros da UE atribuem à eficácia das soluções 

encontradas no âmbito da OCDE, nomeadamente no que se refere às normas relativas aos 

preços de transferência. 

 

                                                 
1 Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, de 12 de julho de 2016, que estabelece regras contra as práticas de 
elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno. 
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Resolução aprovada pela Câmara dos Deputados na sua sessão pública de 22 de dezembro de 

2016. 

 

O Secretário-Geral, Claude FRIESEISEN 

O Presidente, Mars di Bartolomeo 

 


