
 

NP\1118012PT.DOCX  PE599.834v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 
 

23.2.2017 

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE 

Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento sueco (Riksdag) 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 sueco procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta 

de diretiva em epígrafe. 

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 

competente em matéria de observância do princípio da subsidiariedade. 
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ANEXO 

Comunicação oficial do Parlamento Sueco (Riksdag) 

2016/17:110 

A 002016 14.02.2017 

O PARLAMENTO SUECO (RIKSDAG) 

 

O Presidente do Parlamento Europeu 

 

O Presidente do Conselho da União Europeia 

 

O Presidente da Comissão Europeia 

 

Venho pela presente transmitir o parecer fundamentado do Riksdag, que figura no anexo 2 ao 

relatório junto, e informar que o Riksdag aprovou, com data de hoje, a proposta da sua 

Comissão dos Impostos para uma decisão do Parlamento sueco no relatório 2016/17:TU8, 

Avaliação à luz do princípio da subsidiariedade da proposta de diretiva do Conselho relativa a 

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

apresentada pela Comissão. 

 

Estocolmo, 14 de dezembro de 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Martensson 
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ANEXO 2 

 

Parecer fundamentado do Parlamento sueco (Riksdag) 

 

O Riksdag salienta que o princípio fundamental da soberania dos Estados-Membros em 

matéria fiscal deve ser preservada no que se refere aos impostos diretos. Cada 

Estado-Membro tem competência para, a nível nacional, manter o Estado-providência 

cobrando impostos e utilizando as receitas de forma adequada. Uma aplicação excessivamente 

alargada das regras que conferem poderes legislativos à União acabará por esvaziar a 

soberania dos Estados-Membros no que respeita a cobrar e manter um nível suficiente de 

receitas fiscais para sustentar o Estado-providência. 

A Comissão afirmou não ser provável que a proposta relativa a uma matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as sociedades seja adotada na sua totalidade e que, por 

isso, deve ser introduzida em duas fases. Consequentemente, propôs que a segunda fase de 

consolidação seja adiada até que seja alcançado, na primeira fase, um acordo político sobre 

um conjunto de regras obrigatórias para a matéria coletável comum sobre as sociedades. Por 

conseguinte, a Comissão apresentou pois duas propostas de diretiva: uma para a matéria 

coletável comum do imposto sobre as sociedades e outra para a matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS). 

Esta parte do pacote contém principalmente disposições sobre uma compensação 

definitiva dos ganhos e das perdas de capital e a repartição das receitas. A Comissão, que 

procedeu a uma análise do princípio de subsidiariedade para as duas propostas sobre uma 

matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades e uma matéria coletável comum 

consolidada do imposto sobre as sociedades, indicou que elas visam, nomeadamente, reforçar 

o crescimento e o investimento, facilitar o comércio transfronteiras, lograr uma simplificação 

administrativa e combater a elisão fiscal. 

O Riksdag observa, em primeiro lugar, que o facto de os objetivos definidos pela 

Comissão dizerem respeito a todo o pacote, ou seja, às duas propostas de diretiva, torna difícil 

avaliar se os objetivos de cada proposta poderão ser suficientemente realizados pelos Estados-

Membros ou podem ser melhor alcançados a nível da União.  

A tributação das sociedades está estreitamente ligada a outros domínios da fiscalidade 

e às condições políticas e económicas dos Estados-Membros. O Riksdag considera que a 

tributação das sociedades deve ser organizada de forma a que cada Estado-Membro possa ter 

em conta condições específicas na estrutura empresarial. Por essa razão, concorda com o 

Governo que os Estados-Membros são, em primeira instância, a autoridade mais adequada 

para determinar a forma como deve ser feita a tributação das sociedades. 

No que respeita à fórmula de repartição proposta, o Riksdag constata que o resultado 

na distribuição das receitas depende das condições existentes em cada Estado-Membro, e que, 

por isso, será muito diferente entre os Estados-Membros. O Riksdag partilha ainda da opinião 

do Governo, nos termos da qual muitas partes da proposta são vagas e de formulação 

imprecisa, complexas e contêm ambiguidades, como, por exemplo, o modo como a proposta é 

aplicável aos acordos fiscais já celebrados e o impacto que terá o facto de as disposições sobre 

contabilidade estarem dissociadas do sistema fiscal.  

 

Pelas razões expostas, o Riksdag considera que a proposta da Comissão relativa a uma 

matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades não pode ser 

considerada compatível com o princípio da subsidiariedade. 


