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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 respeita o princípio da 
subsidiariedade.

O Parlamento maltês 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.



PE597.422v01-00 2/4 NP\1113904PT.docx

PT

ANEXO

Proposta de diretiva do Conselho relativa a uma matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as sociedades – MCCCIS (COM(2016) 683)

Parecer Fundamentado da Câmara dos Representantes de Malta

Questões relativas à subsidiariedade

Recordando o seu parecer fundamentado sobre a proposta COM(2011)0121 de 17 de maio de 
2011, a Câmara dos Representantes de Malta reitera que a proposta de diretiva do Conselho 
relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
(COM(2016) 683) (a seguir designada «MCCCIS») não se inscreve nos domínios de 
competência exclusiva da União e afirma que os objetivos que a diretiva pretende alcançar 
poderão ser alcançados eficazmente por meios nacionais.

A Câmara dos Representantes de Malta observa que os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade se tornam pertinentes nos domínios em que a União e os Estados-Membros 
partilham competência nos termos do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Apesar de a iniciativa da Comissão ter como objetivo 
facilitar as trocas comerciais em todo o mercado interno por via da uniformização de 
legislação tributária, a Câmara dos Representantes de Malta considera que a proposta relativa 
à MCCCIS irá inevitavelmente afetar as receitas e os regimes fiscais nacionais.

De acordo com a base jurídica da proposta (artigo 115.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia), o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo 
legislativo especial, e após consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, 
adota diretivas para a aproximação das disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas dos Estados-Membros que tenham incidência direta no estabelecimento ou no 
funcionamento do mercado interno. Não obstante o objetivo da Comissão de eliminar 
distorções no funcionamento do mercado interno, a Câmara dos Representantes de Malta 
afirma que a «aproximação das legislações» contempla a criação de um sistema para a 
MCCCIS, por via da consolidação e repartição com impacto na soberania fiscal e orçamental, 
sendo esta uma função essencial dos Estados-Membros. 

A Câmara dos Representantes de Malta sustenta ainda que o sistema para a MCCCIS 
proposto viola o princípio da subsidiariedade pelas seguintes razões:

 Visto que a MCCCIS é facultativa para sociedades com receitas globais inferiores a 
750 milhões de euros anuais, as sociedades de menor dimensão deverão ter em conta 
não apenas 28 códigos diferentes mas também a MCCCIS, pelo que poderão ter 
dificuldade em escolher o melhor sistema para o seu caso. Apesar de a proposta não 
afetar as taxas de impostos aplicadas pelos Estados-Membros, existe a possibilidade 
de que estes se vejam obrigados a alterá-las.

 Embora, aparentemente, cada contribuinte tenha de prestar contas a uma 
administração fiscal, ao abrigo da MCCCIS as sociedades individuais terão de 
interagir com o contribuinte principal, quer quando se proceder à consolidação quer 
quando forem realizadas auditorias pela principal autoridade competente. Tal deve-se 
ao facto de as sociedades individuais estarem obrigadas, ao abrigo da MCCCIS, a 
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conservar todos os registos e documentos comprovativos.

– Acresce que a proposta relativa à MCCCIS não elimina a determinação dos preços de 
transferência, que continua a aplicar-se no que se refere a sociedades que se 
encontram fora da MCCCIS ou entre sociedades de grupos diferentes abrangidos 
pela MCCCIS.

 Os mecanismos que procuram reduzir as oportunidades injustificadas ou inadvertidas 
de elisão fiscal são já reguladas pelo Grupo do Código de Conduta (Fiscalidade das 
Empresas) e pela diretiva que estabelece regras contra as práticas de elisão fiscal que 
tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno (a seguir designada 
«DAF I») e pela proposta de diretiva relativa às assimetrias híbridas com países 
terceiros (a seguir designada «DAF II»), pelo que não se considera necessário tomar 
mais medidas ao nível da União tendo em vista esse mesmo fim.

– Finalmente, a fórmula de repartição cria uma distorção, conferindo uma vantagem 
comparativa e competitiva aos Estados-Membros com economias maioritariamente 
dependentes de setores económicos de mão de obra intensiva, e penaliza as 
economias onde o nível de produtividade é relativamente elevado e/ou que estão num 
processo de transição para atividades económicas que se revestem de maior valor 
acrescentado e/ou onde a dimensão do mercado é limitada. Vários elementos de 
consolidação poderiam ser executados pelos Estados-Membros, individual ou 
conjuntamente, através de mecanismos que não tenham um impacto desta natureza, 
de forma tão alargada, nas competências dos Estados-Membros e que criem uma 
perspetiva suficientemente favorável ao fomento das atividades transfronteiriças.

A Câmara dos Representantes de Malta reitera, portanto, que escolhas menos invasivas 
poderão conduzir ao cumprimento dos objetivos subjacentes ao mecanismo da MCCCIS, 
tanto a curto como a longo prazo, sem interferir nos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

Posição da Câmara dos Representantes de Malta

A Câmara dos Representantes de Malta não apoia este dossiê. Tal como no caso da proposta 
de 2011, a Câmara dos Representantes de Malta não é favorável à fórmula de repartição das 
receitas (à consolidação, portanto) que recompensa as economias ainda dependentes de 
antigos setores económicos de mão de obra intensiva e penaliza as economias onde o nível de 
produtividade é relativamente elevado e/ou que efetuaram a transição para atividades 
económicas que se revestem de maior valor acrescentado e/ou onde a dimensão do mercado é 
limitada. 

Neste sentido, a proposta relativa à MCCCIS irá redistribuir riqueza entre os Estados-
Membros de tal forma que, em termos técnicos, é possível ocorrer uma transferência de 
riqueza de uma economia em desenvolvimento relativamente pobre para uma economia da 
UE muito mais desenvolvida e próspera da União. Irá igualmente melhorar a situação 
financeira e a sustentabilidade de alguns países, ao mesmo tempo que diminuirá as de outros, 
nomeadamente através da erosão da sua base tributária. 
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Além disso, a implementação de uma MCCCI(S) como um todo não exclui a possibilidade de 
ocorrer um aumento da concorrência fiscal uma vez que, muito provavelmente, os 
Estados-Membros continuarão a recorrer a práticas de redução de taxas de impostos como 
incentivo fiscal para a atração de investimento estrangeiro. Da mesma forma, as 
administrações fiscais teriam de cooperar em todos os aspetos e coordenar plenamente as suas 
atividades para alcançarem o controlo fiscal exigido pelo pacote relativo à MCCCI(S), o que 
lhes imporia encargos administrativos adicionais.

Implicações possíveis

A fórmula de repartição conduzirá a uma perda de receitas, já que os componentes de venda 
por destino, emprego e salários e ativos na jurisdição prejudicam pequenas jurisdições como 
Malta.

Anglu Farrugia
Presidente

26 de dezembro de 2016


