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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Senado dos Países Baixos sobre a proposta de diretiva 

relativa à 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 Senado do Reino dos Países Baixos enviou ao Parlamento Europeu o parecer 

fundamentado, incluído no anexo, relativo à proposta de diretiva abaixo indicada. 

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 

B-1049 Bruxelas 

Bélgica 

 

data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2016 

Assunto: Parecer fundamentado relativo às propostas da UE (COM(2016)683), 

(COM(2016)685) e (COM(2016)687) 

Nossa referência: 160408u 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente Juncker, 

 

Em conformidade com o procedimento definido para o efeito, o Senado do Reino dos Países 

Baixos procedeu à análise das seguintes propostas no que se refere ao princípio da 

subsidiariedade: 

 Proposta de diretiva relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades (MCCCIS) (COM(2016)683)1;

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

sociedades (MCCIS) (COM(2016)685)2;

 Proposta de diretiva em matéria de assimetrias híbridas com países terceiros 

(COM(2016)687)3.

 

Neste contexto, aplicou o disposto no artigo 5.º do Tratado da União Europeia e no Protocolo 

n.º 2 do Tratado de Lisboa relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade. 

 

Pela presente, cumpre-me comunicar o parecer da Primeira Câmara do Parlamento dos Países 

Baixos. Foram enviadas cartas idênticas ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao governo 

neerlandês. 

 

A maioria dos membros do Senado é da opinião que as propostas para uma diretiva: relativa a 

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

(COM(2016)683)4, relativa a uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades 

(MCCIS)(COM(2016)685)5 e relativa a assimetrias híbridas com países terceiros 

(COM(2016)687)6 não respeitam o princípio da subsidiariedade. 

 

                                                 
1 Ver dossier E160043 em www.europapoort.nl 
2 Ver dossier E160044 em www.europapoort.nl 
3 Ver dossier E160046 em www.europapoort.nl 
4 Diz respeito aos seguintes grupos políticos: VVD (13 assentos), CDA (12 assentos), PVV (9 assentos), SP (9 

assentos), ChristenUnie (3 assentos), PvdD (2 assentos), SGP (2 assentos) e 50Plus (2 assentos). 
5 Diz respeito aos seguintes grupos políticos: VVD (13 assentos), CDA (12 assentos), PVV (9 assentos), SP (9 

assentos), ChristenUnie (3 assentos), PvdD (2 assentos), SGP (2 assentos) e 50Plus (2 assentos). 
6 Diz respeito aos seguintes grupos políticos: VVD (13 assentos), CDA (12 assentos), PVV (9 assentos), 

ChristenUnie (3 assentos), SGP (2 assentos) e 50Plus (2 assentos). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Os grupos parlamentares que adotaram por maioria a referida opinião fundamentam a sua 

perspetiva no tocante à subsidiariedade e à proporcionalidade das propostas em apreço nos 

seguintes termos: 

 

Matéria coletável comum consolidada do imposto das sociedades MCCCIS 

(COM(2016)683) 
 

A proposta de diretiva que precedeu as duas propostas de diretiva sobre a matéria coletável 

comum (consolidada) do imposto sobre as sociedades já em 2011 tinha sido avaliada de forma 

crítica pelo governo dos Países Baixos. A avaliação efetuada nessa altura conduziu a um 

parecer negativo em matéria de subsidiariedade. As propostas em apreço merecem uma análise 

mais aprofundada ao longo do processo que deverão ainda atravessar. Trata-se de uma 

problemática muito abrangente e as repercussões a nível das finanças públicas não são 

suficientemente claras. Uma maioria dos membros do Senado partilha a avaliação negativa do 

governo em matéria de subsidiariedade, cujo teor é o seguinte: 

«O Gabinete de Ministros avalia negativamente os aspetos relativos à subsidiariedade. O 

Gabinete não concorda com a necessidade de transferir para o nível europeu a consolidação e 

redistribuição dos lucros. A nível da OCDE existe 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.»7 

 

Assim, uma maioria de membros do Senado avalia negativamente a subsidiariedade da 

proposta pelas seguintes razões: 

 Não há nenhum motivo para tornar obrigatória, no seio da UE, a consolidação dos 

resultados das sociedades com um volume de negócios superior a 750 milhões de 

euros;

 Não existem quaisquer vantagens comprovadas para o mercado interno, pois no 

contexto da OCDE já vigoram acordos relativos à aproximação dos preços de 

transferência;

 A avaliação de impacto da Comissão Europeia baseia-se em pressupostos irrealistas 

(nomeadamente, de que 16 países, entre eles os Países Baixos, irão aumentar a sua 

taxa de imposto sobre as sociedades);

 Existe um grande risco de que esse aumento leve, por fim, a uma redução das receitas 

fiscais nos Países Baixos;

 Há que explorar melhor a interligação que poderá existir com a evasão fiscal;

 A proposta não prevê nenhuma taxa mínima do imposto sobre as sociedades de, por 

exemplo, 20%.

 

Além disso, uma maioria dos membros do Senado avalia negativamente a proporcionalidade 

da proposta pelos seguintes motivos: 

 A proposta é demasiado complexa e conduz a uma aplicação complicada (três sistemas 

em paralelo);

 A fórmula de repartição tem repercussões negativas para um país de comércio e 

prestação de serviços como os Países Baixos (volume de negócios, ativos fixos, 

combinação entre massa salarial e número de trabalhadores);

 No contexto da OCDE, existem acordos relativos à aproximação dos preços de 

transferência, com base nos quais se procede à atribuição dos lucros.

                                                 
7 Documentos parlamentares II, 2016-2017, 34 604, n.º 4, pág. 11 
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Matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades - MCCIS (COM(2016)685) 

 

Uma maioria dos membros do Senado partilha a avaliação negativa do governo em matéria de 

subsidiariedade, cujo teor é o seguinte: 
 

«O Gabinete de Ministros avalia negativamente os aspetos relativos à subsidiariedade. O 

Gabinete pode subscrever os objetivos visados por esta proposta, nomeadamente, reforço do 

mercado interno e do clima favorável às empresas no seio da UE e o combate à evasão fiscal. 

Contudo, as propostas não contribuem para alcançar esses objetivos. 

A Comissão indica que só a nível da UE é possível estabelecer a base de um imposto sobre as 

sociedades com vista ao reforço do mercado interno. No entender do Gabinete, das propostas 

não se pode concluir que uma solução europeia se revista de valor acrescentado para todos os 

atores afetados por esta problemática. A existência de um sistema parcialmente opcional 

significa que as autoridades têm de gerir dois sistemas de tributação diferentes em matéria de 

imposto sobre as sociedades em vez de um, o que é manifestamente desfavorável em termos de 

eficácia de execução. Além disso, a diretiva relativa ao combate à evasão fiscal – adotada 

durante a presidência dos Países Baixos – já conduziu, em grande medida, a uma 

harmonização da matéria coletável nos Estados-Membros, com o objetivo de evitar abusos. 

Há medidas contra os abusos, semelhantes às medidas da diretiva relativa ao combate à 

evasão fiscal, que voltam a figurar na proposta MCCIS. As restantes medidas previstas na 

proposta MCCIS pouco ou nada contribuem para o referido objetivo. Resta saber se e em que 

medida é possível, com a presente proposta, combater de forma complementar as situações de 

abuso.»8 

 

Uma maioria de membros do Senado apresenta os seguintes motivos adicionais para avaliar 

negativamente a subsidiariedade da proposta: 

 Não são alcançados os objetivos relativos ao reforço de um clima favorável às 

empresas no seio da UE, bem como de combate à evasão fiscal;

 A diretiva anti-evasão fiscal (ATAD) da UE deverá permitir alcançar a desejada 

harmonização em matéria de base coletável (em grande parte, através da aplicação 

prática do pacote de medidas contra a erosão da base coletável e a transferência de 

lucros (BEPS));

 A proposta interfere na noção fiscal de lucro que vigora nos Países Baixos, limitando a 

isenção da obrigação de comunicação e pondo termo à caixa das soluções inovadoras;

 A proposta vai desnecessariamente mais longe do que o pacote de medidas BEPS da 

OCDE.

 

Uma maioria dos membros do Senado avalia negativamente a proporcionalidade da proposta 

pelas seguintes razões: 

 A proposta é demasiado complexa e conduz a uma aplicação complicada (três sistemas 

em paralelo);

 A possibilidade temporária e limitada de transferência de perdas poderá dar azo à 

importação artificial de perdas de outros Estados-Membros.

 

Proposta de diretiva relativa a assimetrias híbridas com países terceiros 

(COM(2016)687) 

                                                 
8 Documentos parlamentares II, 2016-2017, 34 604, n.º 4, pág. 11 
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Na sua essência, a proposta de diretiva relativa a assimetrias híbridas com países terceiros 

pretende combater formas agressivas de evasão fiscal, podendo contudo afetar igualmente 

estruturas importantes para a atratividade dos Países Baixos como país de investimento, 

sobretudo no que diz respeito às empresas norte-americanas. Uma maioria dos membros do 

Senado avalia negativamente a subsidiariedade da proposta e apresenta, a esse título, as 

seguintes razões concretas: 

 A proposta constitui uma interferência no sistema neerlandês de tributação;

 A proposta vai mais longe do que preconizado pela OCDE;

 A proposta conduz à cobrança de impostos (ou não-dedutibilidade), sendo que o valor é 

acrescentado num país terceiro. É aí que a tributação deverá ter lugar. Tal constitui uma 

desvantagem concorrencial para as empresas não europeias que pretendem operar no 

mercado interno.

 

Por fim, uma maioria dos membros do Senado avalia negativamente a proporcionalidade da 

proposta pelos seguintes motivos: 

 Há que dar primazia a uma abordagem mundial (ponto de ação 2 das recomendações da 

OCDE em matéria de BEPS);

 A proposta tem um impacto especialmente negativo para os Países Baixos (na medida 

em que afeta os investimentos das empresas norte-americanas, sem esquecer as 

questões laborais atinentes);

 É preferível aguardar até conhecer a política fiscal da nova administração norte-

americana, pois há fortes probabilidades de que as formas híbridas passem a ser menos 

atraentes na ótica dos EUA.

 

Pelas razões acima indicadas, o Senado dos Países Baixos conclui, por maioria, que as 

propostas de uma diretiva relativa a uma matéria coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades (MCCCIS) (COM(2016)683), de uma diretiva relativa a uma matéria 

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

diretiva em matéria de assimetrias híbridas com países terceiros (COM(2016)687) são 

incompatíveis com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

 

O Presidente do Senado dos Estados Gerais, 

 

A. Broekers-Knol 

 


