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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara Baixa dos Estados Gerais neerlandesa sobre a 

proposta de diretiva 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, 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 Baixa neerlandesa 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. 
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ANEXO 

Presidente da Comissão Europeia 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelas 

Bélgica 

 

 

Haia, 20 de dezembro de 2016 

 

 

Assunto: Parecer fundamentado (subsidiariedade) sobre as propostas da UE relativas a uma 

matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (MCCIS) – COM(2016) 685 e a 

uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) – 

COM(2016) 683 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente Juncker, 

 

A Câmara Baixa dos Estados Gerais apreciou as propostas da UE relativas a uma matéria 

coletável comum do imposto sobre as sociedades (MCCIS) – COM(2016) 685 e a uma 

matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) – 

COM(2016) 6831, à luz do princípio da subsidiariedade. 

 

Pela presente, cumpre-me comunicar que é negativo o parecer da Câmara Baixa dos Estados 

Gerais no que diz respeito à subsidiariedade da proposta em epígrafe. Embora a Câmara 

Baixa subscreva a importância do combate à elisão fiscal, é da opinião que as propostas 

MCC(C)IS não são compatíveis com o princípio da subsidiariedade. Esta Câmara não está 

convicta de que a ação da EU por via das propostas MCC(C)IS seja preferível a uma ação por 

parte dos Estados-Membros a nível nacional. 

 

Por vários motivos, a Câmara Baixa não vê vantagens objetivas na introdução das iniciativas 

MCC(C)IS presentemente em apreço. Ela apresenta como argumentos relevantes para avaliar 

negativamente a subsidiariedade das propostas o possível impacto negativo das mesmas na 

economia dos Países Baixos, o facto de as referidas propostas não evitarem um nivelamento 

por baixo, de as medidas, porventura, pouco ou nada contribuírem para evitar a elisão fiscal e 

ainda o facto de, com estas medidas, continuarem a existir sistemas de tributação diferentes. 

 

O anexo inclui os contributos dos grupos políticos, expondo mais pormenorizadamente as 

respetivas posições no que diz respeito, designadamente, à aplicação do princípio da 

subsidiariedade. Peço que tenha em consideração os referidos contributos na sua resposta à 

presente carta. 

 

                                                 
1 A seguir designadas propostas MCC(C)IS. 
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Foram enviadas cartas idênticas ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Governo 

neerlandês. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Khadija Arib 

Presidente da Câmara Baixa dos Estados Gerais 
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Anexo: Contributos dos vários grupos políticos 

 

A Câmara Baixa dos Estados Gerais é composta por 150 assentos parlamentares. Os assentos 

estão distribuídos da seguinte forma: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Partido Popular para a Liberdade e a 

Democracia) – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid (Partido Trabalhista) – PvdA (35) 

 Socialistische Partij (Partido Socialista) – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel (Apelo Democrata-Cristão) – CDA (13) 

 Partij voor de vrijheid (Partido da Liberdade) – PVV (12) 

 Democraten 66 (Democratas 66) – D66 (12) 

 ChristenUnie (União Cristã) – CU (5) 

 Groenlinks (Esquerda Verde) – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij (Partido Político Reformado) – SGP (3) 

 Partij voor de dieren (Partido pelos Animais) – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Grupo Kuzu/Öztürk – GrKÖ (2) 

 Grupo Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Oito grupos políticos apresentaram os seus contributos no âmbito da avaliação da 

compatibilidade das propostas com o princípio da subsidiariedade. 

 

Avaliação da subsidiariedade 

 

Os deputados do grupo político VVD avaliam negativamente a subsidiariedade da proposta 

MCCIS. Os referidos deputados pretendem que os Países Baixos mantenham a soberania em 

matéria de imposto sobre as sociedades. Além disso, as propostas MCCIS também não 

contribuem para os objetivos de reforço do mercado interno e da esfera empresarial nem para 

combater a elisão fiscal. A Diretiva Antielisão Fiscal (DAF) adotada durante a Presidência 

neerlandesa da UE conduziu já a um extenso pacote de medidas anti-evasão fiscal. A proposta 

MCCIS também não contribui, de nenhum outro modo, para a consecução do referido 

objetivo. Os deputados do grupo político VVD encaram a MCCIS como um passo rumo à 

MCCCIS e não pretendem ser induzidos em erro. Os referidos deputados não pretendem 

transferir para a UE quaisquer competências em matéria de imposto sobre as sociedades. A 

proposta MCCIS abre apenas caminho à concorrência em termos de taxas de imposto, o que 

provoca justamente um nivelamento por baixo. A proposta MCCIS faz cair por terra a atual 

forma de isenção de participação em vigor nos Países Baixos, reposta ainda há não muito 

tempo, e com muita dificuldade, através das propostas da DAF. Os deputados do grupo 

político VVD consideram que assim que for iniciado o caminho rumo à MCCIS, não haverá 

retorno possível, o que provocará os mesmos problemas que se verificam atualmente com a 

tributação inflexível do IVA, que torna praticamente impossível ou extremamente morosa a 

introdução de alterações eventualmente pretendidas (no plano nacional). A Comissão indica 

que só ao nível da UE é possível estabelecer a base de um imposto sobre as sociedades que 
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vise o reforço do mercado interno. Na opinião dos deputados do grupo político VVD, as 

propostas não deixam antever que uma solução europeia possa vir a ter valor acrescentado 

para todas as partes envolvidas nesta questão. 

 

Os deputados do grupo político VVD avaliam negativamente a subsidiariedade da proposta 

MCCCIS. Os referidos deputados pretendem que os Países Baixos mantenham a soberania em 

matéria de imposto sobre as sociedades. A fiscalidade é da soberania dos Estados-Membros. 

Os deputados do grupo político VVD consideram indesejável que possa vir a ocorrer uma 

transferência do nível nacional para o nível europeu em matéria de fiscalidade direta. Em 

2011, a Comissão Europeia demonstrara já que a implementação de uma MCCCIS tem efeitos 

económicos negativos para a União Europeia e para os seus Estados-Membros. Não é claro 

para os referidos deputados por que motivo esta perda de prosperidade também não possa vir 

a acontecer com as propostas em apreço. Os documentos da União Europeia também não 

demonstram que haja valor acrescentado para todas as partes envolvidas. A proposta custaria 

aos Países Baixos crescimento económico, postos de trabalho e tributação. A referida 

proposta porventura funcionará bem para países de grande dimensão com uma indústria 

transformadora mas certamente não será positiva para países de pequena dimensão com uma 

economia aberta, como é o caso dos Países Baixos. A MCCCIS tornar-se-ia vinculativa para 

empresas com um volume de negócios superior a 750 milhões de euros; este facto torna a 

proposta complexa e de difícil execução, com todos os custos inerentes a dois sistemas de 

tributação distintos. Os deputados do grupo político VVD entendem não haver benefício nem 

necessidade de se proceder à consolidação e redistribuição do lucro ao nível europeu. Existe 

ao nível da OCDE toda uma série de acordos – que se afastam desta fórmula de repartição – 

relativos à aproximação dos preços de transferência com base nos quais os lucros são 

atribuídos a nível internacional. Pelo facto de ignorar a criação de valor através de ativos 

financeiros e intangíveis, a fórmula de repartição proposta acaba por ser também, uma vez 

mais, prejudicial às economias mais modernas. Ouvem-se cada vez mais vozes na sociedade 

que se levantam contra a transferência de soberania para Bruxelas. A Comissão Europeia 

parece fechar os olhos e tapar os ouvidos perante as vozes críticas da nossa sociedade, 

alimentando assim o euroceticismo. A Comissão não teve em conta, de forma alguma, os 

efeitos sociais desta crescente insatisfação nas suas considerações. 

 

Os deputados do grupo político PvdA consideram que as presentes diretivas respeitam o 

princípio da subsidiariedade. Reconhecem que as políticas em matéria de fiscalidade direta 

estão, em princípio, reservadas a cada um dos Estados-Membros. Tal não obsta a que os 

Estados-Membros partilhem, também neste domínio, enormes interesses comuns. Existe um 

amplo consenso internacional de que a elisão fiscal não é desejável. É igualmente alargado o 

consenso de que uma abordagem internacional do combate à elisão fiscal seria a mais eficaz. 

Além disso, a harmonização contribui para um melhor funcionamento do mercado interno, 

ajudando a travar a concorrência indesejada entre Estados-Membros no domínio do imposto 

sobre as sociedades. 

 

Os deputados do grupo político PvdA entendem que a importância dada à elisão fiscal é 

inteiramente justificada. A OCDE estima em até 240 mil milhões de dólares a perda anual 

para os Estados decorrente da elisão fiscal. Por iniciativa do G20 foi, por conseguinte, tomada 

uma decisão política importante. A elisão fiscal terá de ser combatida de forma coordenada a 

nível mundial. O projeto em matéria de BEPS arrancou sob a direção da OCDE. Houve um 

alinhamento por parte dos Estados-Membros da UE em função dos resultados obtidos em 

matéria de BEPS. Tal resultou na criação da Diretiva Antielisão Fiscal (DAF). 
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Os deputados do grupo político PvdA referem que a lição a retirar em matéria de BEPS é que 

a elisão fiscal é possível em virtude das diferenças entre sistemas de tributação. Para o 

continente europeu trata-se seguramente de um fator de enorme importância. Economias 

estreitamente ligadas, obstáculos reduzidos a fluxos de capital transfronteiras e, em 

simultâneo, enormes diferenças entre sistemas de tributação geram abundantes oportunidades 

de elisão fiscal no continente. Os referidos deputados referem que os Estados-Membros 

subscreveram isso mesmo por unanimidade, ao participarem conjuntamente no projeto em 

matéria de BEPS e ao adotarem a DAF. 

 

A peça final para a redução de diferenças entre sistemas seria, na opinião dos deputados do 

grupo político PvdA, uma MCCCIS. Uma MCCIS poderá permitir que seja dado um primeiro 

passo nesse sentido. A MCCIS reduz ainda as oportunidades de abuso, designadamente em 

termos de diferenças de classificação, de avaliação e de prazos de amortização. Deste modo, a 

MCCCIS impossibilita totalmente a elisão fiscal. As propostas nesse sentido estão, por 

conseguinte, inteiramente em linha com a intenção de combate conjunto da elisão fiscal por 

parte dos Estados-Membros. É igualmente do interesse de todos os Estados-Membros que as 

empresas paguem os impostos prescritos pela legislação e que deixem de poder manipular a 

sua tributação. 

 

A UE tem um mercado interno único de bens e serviços. Os obstáculos entre 

Estados-Membros são eliminados tanto quanto possível, da mesma forma que as diferenças 

concorrenciais. Os deputados do grupo político PvdA entendem que as diferenças ao nível dos 

sistemas de tributação de lucros constituem porventura o maior obstáculo ainda presente no 

mercado interno. É relevante saber qual é o Estado-Membro no qual a sede está estabelecida, 

qual é o Estado-Membro no qual está estabelecido o escritório de vendas e qual é o Estado-

Membro onde é depositado o excedente de tesouraria. O facto de a sede estar nos Países 

Baixos, o escritório de vendas estar na Irlanda e a gestão do excedente de tesouraria ser 

efetuada na Bélgica é sobretudo ditado pela tributação. Os deputados alegam que se trata 

claramente de uma distorção de mercado. Por conseguinte, a eliminação da referida distorção 

está em plena conformidade com o reforço contínuo do mercado interno. Uma MCCIS e uma 

MCCCIS dão um contributo nesse sentido. 

 

Os deputados do grupo político PvdA constatam ainda que está em curso uma corrida para o 

abismo no domínio do imposto sobre as sociedades. Os países procuram atrair atividade 

comercial concorrendo ao nível de taxas de imposto e de matérias coletáveis para tributação 

do lucro. Trata-se de um «jogo de soma nula» – embora atraia a atividade comercial, o 

vencedor fá-lo em prejuízo da atividade comercial de terceiros. Quem acaba por perder é o 

contribuinte comum, que vê as receitas fiscais sobre o lucro das empresas diminuírem cada 

vez mais. Essa redução tem de ser compensada com uma carga fiscal mais elevada sobre os 

rendimentos do trabalho e sobre o consumo. 

 

Os deputados do grupo político PvdA consideram que apenas a cooperação ao nível europeu 

poderá travar a concorrência que se verifica no domínio do imposto sobre as sociedades. São 

sobretudo os Estados-Membros de pequena dimensão que têm aí um papel de destaque a 

desempenhar. A UE está em condições excecionais para criar os pressupostos para o 

nivelamento da concorrência e, em alguns casos, para o aplicar também a países vizinhos com 

os quais mantenha relações comerciais intensas. O combate à concorrência fiscal nociva é do 

interesse de todos os Estados-Membros. A batalha concorrencial entre os mesmos deveria ser 
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travada com base em fatores de aumento da produtividade, tais como o ensino, as 

infraestruturas e a boa gestão. Uma MCCIS e uma MCCCIS poderão dar um contributo nesse 

sentido. 

 

Os deputados do grupo político SP concordam com a fixação de um valor mínimo ao nível 

da UE para a matéria coletável e para as taxas do imposto sobre as sociedades. Poderá assim 

pôr-se fim ao referido nivelamento por baixo. No entanto, a presente proposta diverge dos 

pontos de vista do grupo político SP em alguns aspetos fundamentais. A Comissão não opta 

por propor uma taxa mínima nem uma matéria coletável mínima, apesar de isso poder vir a 

conferir aos Estados-Membros mais liberdade para organizarem os seus sistemas de 

tributação segundo os seus próprios critérios. Na opinião dos deputados do grupo político SP, 

as propostas da Comissão dão azo a que as empresas com um volume de negócios inferior a 

750 milhões de euros possam continuar a escolher o sistema de tributação que mais lhes 

convenha. O facto de ter de vir a ser criado um novo sistema para a tributação do lucro, pelo 

qual as empresas possam optar, aumenta inclusivamente as possibilidades de escolha à 

disposição das mesmas. Por conseguinte, o grupo político não considera que as propostas 

possam conduzir a um retrocesso das «distorções resultantes da atual interação entre 28 

regimes fiscais nacionais», tal como pretendido pela Comissão. 

Consequentemente, o SP avalia negativamente a subsidiariedade das referidas propostas. 

 

Os deputados do grupo político CDA avaliam de forma negativa a subsidiariedade das 

propostas da UE em apreço. As referidas propostas não contribuem para o objetivo visado de 

combate à elisão fiscal. Com efeito, foi já dado um passo nesse sentido com a adoção da 

Diretiva Antielisão Fiscal. Além disso, a presente proposta da UE poderia vir a gerar novas 

oportunidades de elisão fiscal, pelo facto de ser dada à empresas com um volume de negócios 

inferior a 750 milhões de euros a possibilidade de optarem pela matéria coletável 

harmonizada ou pela matéria coletável nos termos da legislação fiscal nacional. Dado que não 

se verifica uma abordagem inequívoca da elisão fiscal, resta apenas concluir que as propostas 

da UE alteram a legislação fiscal que é da soberania nacional dos Estados-Membros. No que 

diz respeito à distribuição de lucros entre Estados-Membros, a avaliação feita pelos referidos 

deputados é igualmente negativa em matéria de subsidiariedade. Na opinião dos deputados do 

referido grupo político, não cabe à UE assumir compromissos a esse respeito, dado terem sido 

já assumidos compromissos por parte da OCDE relativamente a preços de transferência 

dentro do mesmo grupo. As propostas da UE divergem em relação aos compromissos 

assumidos pela OCDE. 

 

Os deputados do grupo político PVV consideram não ter ficado cabalmente demonstrado que 

a ação da UE é preferível a uma ação separada por parte de cada Estado-Membro. 

 

O grupo político PVV entende que a aplicação das referidas diretivas não é vantajosa para 

todas as partes interessadas, sendo necessário ponderar as vantagens para uns e as 

desvantagens para outros. Tendo isto em conta, os deputados do grupo político PVV fazem 

notar que é extremamente limitado o efeito positivo para a prosperidade da UE no seu 

conjunto. Os deputados do PVV constatam que a implementação das diretivas propostas tem 

inclusivamente um efeito negativo sobre o PIB da UE na sua totalidade. 

 

De acordo com a avaliação do impacto realizada pela Comissão Europeia à anterior proposta 

de uma diretiva MCCCIS, seria de prever que a implementação da mesma pudesse levar a 

uma redução do PIB ao nível da UE. 
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No que diz respeito aos Países Baixos, a implementação da diretiva MCCCIS proposta trará 

desvantagens ao nível da prosperidade em termos gerais. Significa isso, para a maioria dos 

Estados-Membros, uma descida do PIB. Com base em dados de 2011, a redução do PIB dos 

Países Baixos poderá situar-se em 1,69%, o que equivale a uma perda de prosperidade de 11 a 

12 mil milhões de euros. Preocupa os deputados do grupo político PVV que a implementação 

da diretiva MCCCIS proposta possa causar uma forte redução do nível de investimento nos 

Países Baixos. 

 

A implementação da diretiva MCCCIS proposta conduzirá à perda de receita fiscal. A 

redução proposta da matéria coletável levará a uma descida das receitas fiscais nos Países 

Baixos e em outros Estados-Membros. Os deputados do grupo político PVV consideram que, 

à luz do Pacto de Estabilidade e Crescimento, tal violação das posições orçamentais dos 

Estados-Membros é sempre inoportuna. 

 

Por conseguinte, os deputados deste grupo político consideram que a proposta não respeita o 

princípio da subsidiariedade. 

 

Os deputados do grupo político PVV entendem que a ação da UE excede o necessário para 

alcançar os objetivos do Tratado e que, por esse motivo, a proposta não é proporcional. Eles 

apresentam os seguintes argumentos. 

 

A introdução de um sistema novo implica custos elevados e representaria uma tarefa 

adicional, no que diz respeito aos tratados fiscais, que se baseiam no atual regime e não na 

situação proposta de introdução de mais um sistema. Os deputados do grupo político PVV 

também o consideram indesejável e não proporcional em relação às vantagens previstas. 

 

Para além do exposto, a fórmula de repartição proposta para o lucro consolidado coletivo 

(transfronteiras) é desvantajosa para Estados-Membros com um setor de serviços amplo, dado 

o modelo de repartição não incluir fatores como ativos financeiros e intangíveis. Os Países 

Baixos, nomeadamente, seriam desproporcionalmente prejudicados pelo mesmo. 

 

Os deputados do grupo político D66 defendem uma matéria coletável europeia harmonizada 

para o imposto sobre as sociedades. Os referidos deputados avaliam de forma positiva a 

subsidiariedade da MCCIS. Não obstante, os deputados deste grupo político colocam sérias 

questões à formulação das propostas da UE sobre a MCCIS e a MCCCIS. Por exemplo, a 

MCCIS utiliza uma matéria coletável para o imposto sobre as empresas inferior à atual 

matéria coletável em vigor nos Países Baixos, sem compatibilidade com os atuais tratados 

fiscais, pelo que os deputados entendem haver ainda problemas em termos de execução da 

proposta. 

 

No que respeita à proposta relativa a uma matéria coletável consolidada (MCCCIS), os 

deputados deste grupo político apresentam ainda mais reservas em relação à formulação. A 

fórmula de repartição proposta utilizada pela MCCCIS é desvantajosa para os Países Baixos. 

Uma fórmula de repartição terá de ter em consideração países de dimensão mais reduzida que 

possuam um setor de serviços inovador. Apesar de encararem a composição da proposta de 

forma crítica, os deputados do grupo político D66 consideram igualmente positiva a 

subsidiariedade da MCCCIS. 
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Os deputados do grupo político D-66 apoiam uma abordagem europeia da elisão fiscal. Os 

deputados consideram que a neutralização eficaz da elisão fiscal só é possível ao nível 

europeu. Por conseguinte, os deputados do grupo político D66 não consideram que haja 

motivos para desencadear um cartão amarelo nem em relação à MCCIS nem à MCCCIS. 

 

Os deputados do grupo político ChristenUnie aprovaram as diretivas propostas pelo 

Conselho relativas a uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (MCCIS) 

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

(MCCCIS). Consideram os deputados deste grupo político que a elisão fiscal é um problema 

transfronteiriço que exige uma abordagem transfronteiras. Os referidos deputados consideram 

haver valor acrescentado nos compromissos ao nível europeu. No entanto, manifestam-se 

críticos quanto ao modo de abordagem da elisão fiscal proposto nas diretivas em apreço. Há 

aqui a ressalvar que as críticas que dirigem à MCCCIS são de natureza mais fundamental do 

que as dirigidas à MCCIS. Os deputados deste grupo político consideram que a dedutibilidade 

a nível europeu de lucros e perdas afetados a uma empresa a operar a nível multinacional, tal 

como propõe a MCCCIS, vai longe demais e constitui uma violação irresponsável do 

princípio da subsidiariedade. Embora haja ainda aspetos a melhorar na MCCIS, os deputados 

do grupo político ChristenUnie não consideram a mesma incompatível com o princípio da 

subsidiariedade. Entendem os deputados deste grupo político ser, nomeadamente, inevitável 

uma harmonização continuada dos impostos sobre lucros, não só para fazer face à elisão fiscal 

mas também para pôr fim ao nivelamento por baixo neste domínio. Eles consideram que se 

deve mostrar o cartão amarelo à MCCCIS mas não à MCCIS. 

 

Os deputados do grupo político GroenLinks avaliam de forma positiva a subsidiariedade 

tanto da proposta da UE para uma diretiva MCCIS como para uma diretiva MCCCIS. Os 

referidos deputados sublinham que a posição do Governo neerlandês a este respeito diverge 

bastante da posição do grupo político GroenLinks, que se distancia da avaliação negativa feita 

pelo Governo em relação à subsidiariedade da proposta. 

 

À semelhança da Comissão, os deputados do grupo político GroenLinks encaram a elisão 

fiscal como um problema transfronteiriço por excelência. Pode inclusivamente alegar-se que a 

soberania de cada um dos Estados-Membros se encontra já neste momento sob pressão, pelo 

facto de os lucros serem facilmente transferidos além fronteiras, apesar de os sistemas não 

conseguirem dar resposta, o que resulta em erosão da base coletável. Permitir a elisão fiscal 

põe em causa o poder de decisão dos Estados-Membros. Esta situação exige uma abordagem 

internacional, sendo a UE logicamente uma instituição indicada para o efeito. 

 

Os deputados do grupo político GroenLinks consideram ainda que é uma consequência lógica 

da extensa integração do mercado interno que a harmonização da regulação da venda de 

produtos conduza igualmente à harmonização das receitas dessas vendas. 

 

Para além disso, os deputados deste grupo consideram estranho que a subsidiariedade de 

diretivas relacionadas com a receita seja avaliada de forma negativa, enquanto a UE já impõe 

regras abrangentes no que respeita à despesa e ao equilíbrio orçamental, no âmbito do PEC 

(Pacto de Estabilidade e Crescimento). Os deputados consideram apenas lógico que também 

do lado da receita possam ser assumidos compromissos. 

 

Eles avaliam positivamente a proporcionalidade da proposta. O Governo neerlandês considera 

que as presentes diretivas não são necessárias e que geram demasiadas regras adicionais. Os 
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deputados deste grupo político consideram que essa necessidade existe e, precisamente por 

esse motivo, consideram estas medidas proporcionais. A dimensão que a elisão fiscal assume 

neste momento torna urgentes e necessárias uma legislação sólida e uma coordenação clara. 

Ainda assim, interrogam-se sobre se não seria sensato ponderar a simplificação da 

implementação das diretivas, por exemplo, suprimindo da proposta a opcionalidade concedida 

às empresas. 

 

Os deputados do grupo político GroenLinks criticam, apesar de tudo, o conteúdo das 

diretivas. Assim, seria lógico incluir também níveis mínimos nas diretivas, por exemplo, em 

relação à taxa de imposto. Interrogam-se sobre se a Comissão também não o considerará 

sensato para impedir que haja um nivelamento por baixo em relação às taxas. Consideram 

ainda que há que especificar melhor a questão da superdedução dos custos de I&D, bem como 

a dedução relativa ao capital próprio. 

 

Os deputados do grupo político GroenLinks encaram ainda de forma crítica a fórmula de 

repartição prevista pela MCCCIS. Aguardam com expetativa propostas alternativas da 

Comissão relativamente a este aspeto, nas quais estejam contemplados, por exemplo, ativos 

intangíveis e serviços. Eles gostariam ainda de saber de que forma a Comissão avalia a 

aplicabilidade ou ainda se todos os Estados-Membros estão em condições de executar este 

tipo de regimes fiscais. Embora os deputados deste grupo avaliem, portanto, a diretiva 

MCCCIS de forma positiva, consideram que existe ainda muito trabalho a fazer. 

 

Avaliação da base jurídica 

 

No que diz respeito à base jurídica, os deputados do grupo político VVD deixam 

expressamente claro que as presentes diretivas têm de ser aprovadas por unanimidade pelo 

Conselho. 

 

Os deputados do grupo político PvdA consideram o artigo 115.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) a base jurídica adequada para as propostas. Tal 

como acima descrito, a MCCIS e a MCCCIS contribuem para um melhor funcionamento do 

mercado interno. 

 

Os deputados do grupo político SP consideram que a presente proposta se insere no âmbito 

de aplicação do artigo 115.º do TFUE. 

 

Os deputados do grupo político CDA consideram que a Comissão Europeia optou pela base 

jurídica adequada. 

 

Os deputados do grupo político PVV entendem que o TFUE não proporciona uma base 

jurídica para a aplicação das propostas. Este grupo político alega que o TFUE não constitui, 

no seu conjunto, uma base para medidas em matéria de fiscalidade direta. A fiscalidade direta 

é da soberania dos Estados-Membros. Os artigos 110.º e 113.º do TFUE dispõem em matéria 

de fiscalidade indireta. No entanto, trata-se aqui da tributação do imposto sobre as sociedades, 

que é considerado um imposto direto. 

 

Por conseguinte, o artigo 115.º do TFUE não constitui uma base jurídica válida para a diretiva 

presentemente proposta, pelo facto de o referido artigo ser relativo ao funcionamento do 

mercado interno e não à fiscalidade direta. Mesmo tendo em conta as práticas que a diretiva 
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proposta procura eliminar, terá de continuar a haver uma influência direta no funcionamento 

do mercado interno. Os deputados alegam que, antes de mais, não se verifica qualquer 

influência direta, tal como exigido pelo artigo 115.º do TFUE. 

 

Referem também expressamente que a eventual aplicabilidade do artigo 115.º do TFUE 

implica a aprovação por unanimidade da presente diretiva pelo Conselho. 

 

Os deputados do grupo político D66 avaliam de forma positiva a base jurídica da proposta da 

UE. 

 

Os deputados do grupo político ChristenUnie não comentam o recurso ao artigo 115.º do 

TFUE para as duas referidas diretivas. 

 

Os deputados do grupo político GroenLinks fazem uma avaliação positiva da base jurídica, 

revendo-se na posição da Comissão Europeia. Entendem que é perfeitamente lógico – se se 

pretende que o funcionamento do mercado interno seja abrangido por um único conjunto de 

regras – que nele se inclua também a tributação do referido mercado. Subscrevem a opinião 

da Comissão de que isso torna o sistema mais resistente a estratégias fiscais agressivas. Deste 

modo, consideram que ambas as propostas contribuem para um melhor funcionamento do 

mercado interno. 

 


