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POLÍTICA FISCAL GERAL

O poder de lançar impostos é um elemento fundamental da soberania dos Estados-Membros
da UE, que só atribuíram à UE competências restritas neste domínio. O desenvolvimento
de disposições fiscais da UE tem por objetivo o bom funcionamento do mercado único, e
a harmonização da tributação indireta foi empreendida numa fase mais recuada e em maior
profundidade do que a da tributação direta. Paralelamente a estes esforços, a UE está a
intensificar o combate à evasão e à elisão fiscais, que constituem uma ameaça à concorrência
leal e provocam uma importante quebra nas receitas fiscais. Nos termos do Tratado, as
medidas fiscais devem ser aprovadas por unanimidade pelos Estados-Membros. Embora a
política fiscal seja influenciada em grande medida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça
da União Europeia, o Parlamento Europeu só tem direito a ser consultado a este respeito,
exceto em matéria orçamental, domínio em que, como coautoridade orçamental, partilha o
poder de decisão com o Conselho.

BASE JURÍDICA

O capítulo de disposições fiscais (artigos 110.º-113.º) do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia (TFUE), que diz respeito à harmonização das legislações relativas aos impostos
sobre o volume de negócios, aos impostos especiais de consumo e a outros impostos indiretos;
o capítulo sobre a aproximação das disposições legislativas (artigos 114.º-118.º do TFUE), que
abrange os impostos com efeito indireto no estabelecimento do mercado interno, não sendo as
disposições fiscais sujeitas ao processo legislativo ordinário; outras disposições relevantes para a
política fiscal, referentes à livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais (artigos 45.º-66.º
do TFUE), ao ambiente (artigos 191.º-192.º do TFUE) e à concorrência (artigos 107.º-109.º do
TFUE).
A cooperação reforçada (artigos 326.º-334.º do TFUE) pode ser aplicada em matéria fiscal. A
característica principal das disposições fiscais da UE no que respeita à aprovação dos atos é
o facto de o Conselho deliberar por unanimidade com base numa proposta da Comissão, e o
Parlamento é apenas consultado. As disposições aprovadas no domínio fiscal incluem diretivas
relativas à aproximação das disposições nacionais e decisões do Conselho.
A tributação direta representa os impostos aplicados sobre os rendimentos, o património e
o capital, tanto dos particulares como das empresas. O imposto sobre o rendimento dos
particulares em si mesmo não é abrangido pelas disposições da UE (a atividade da UE neste
domínio é baseada na jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu). A ação da UE em matéria
de imposto sobre o rendimento das empresas está mais desenvolvida, apesar de incidir apenas
nas medidas relacionadas com os princípios do mercado único. A tributação indireta consiste nos
impostos que não incidem sobre os rendimentos ou o património. Inclui o imposto sobre o valor
acrescentado (IVA), os impostos especiais de consumo, os direitos de importação e os impostos
sobre produtos energéticos e outros impostos ambientais. Uma vez que o desenvolvimento
de disposições fiscais da UE tem por objetivo o bom funcionamento do mercado único, a
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harmonização da tributação indireta foi empreendida numa fase mais recuada e em maior
profundidade do que a da tributação direta.

OBJETIVOS

A estratégia de política fiscal da UE é explicada na comunicação da Comissão intitulada «A
política fiscal da União Europeia — prioridades para os próximos anos» (COM(2001)0260).
Desde que cumpra as normas da UE, cada Estado-Membro é livre de escolher o sistema fiscal
que considera mais adequado. Neste âmbito, as principais prioridades de política fiscal da UE
são a eliminação dos obstáculos fiscais à atividade económica transfronteiras, o combate à
concorrência fiscal nociva[1] e a promoção de uma maior cooperação entre as administrações
fiscais no exercício do controlo e no combate à fraude. Uma coordenação redobrada da política
fiscal assegurará que as políticas fiscais dos Estados-Membros apoiem os objetivos políticos de
âmbito mais geral da UE, tal como recentemente definidos na estratégia «Europa 2020» para
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

REALIZAÇÕES

Os «relatórios de atividade no domínio fiscal»[2] publicados pela Comissão apresentam as
realizações da UE e as questões fiscais ainda por tratar. O último relatório (2013) abrange a
tributação direta e indireta, a elisão e a evasão fiscais, a coordenação fiscal, as decisões em
matéria de auxílios estatais de caráter fiscal e os procedimentos por infração.
A comunicação da Comissão «Eliminar os obstáculos fiscais transfronteiras em benefício
dos cidadãos da UE» (COM(2010)0769) descreve os problemas fiscais mais graves que
defrontam os cidadãos da UE no contexto transnacional (por exemplo, discriminação, dupla
tributação, dificuldades no pedido de reembolso de impostos e dificuldades na obtenção de
informações sobre as normas fiscais estrangeiras). Para eliminar obstáculos fiscais e problemas
de ineficiência fiscal, foram concretizadas algumas medidas coordenadas nos domínios da
tributação das empresas, do IVA, dos impostos especiais de consumo e dos impostos sobre os
veículos. Foram também tomadas medidas com o objetivo de combater a evasão fiscal, através
da Diretiva relativa à tributação dos rendimentos da poupança (2003/48/CE) e das diretivas
relativas à assistência mútua entre as administrações fiscais. A Comissão também se tornou
mais proativa no recurso à ação judicial, quando as normas ou as práticas fiscais nacionais dos
Estados-Membros não respeitam o Tratado.
São de referir as seguintes iniciativas políticas importantes no domínio da tributação indireta:
um Livro Verde sobre o futuro do IVA (COM(2010)0695), seguido de uma comunicação sobre
a reforma do sistema de IVA (COM(2011)0851); uma proposta de diretiva relativa à alteração
da diretiva sobre a tributação dos produtos energéticos (2003/96/CE) com o objetivo de tornar a
tributação dos produtos energéticos na UE mais inteligente (COM(2011)0169), acompanhada de
uma comunicação (COM(2011)0168); a Diretiva 1999/62/CE relativa à aplicação de imposições
aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas; uma proposta da
Comissão de uma diretiva relativa à tributação aplicável aos veículos automóveis ligeiros de
passageiros (COM(2005)0261); a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do IVA;
e numerosos regimes individuais relativos aos impostos especiais de consumo (por exemplo,
sobre o álcool, o tabaco e a energia).

[1]Ver o relatório de 23 de novembro de 1999 do Grupo do Código de Conduta do Conselho dirigido ao Conselho
ECOFIN, «Código de Conduta (Tributação das Empresas)» (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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A atividade política no domínio da tributação direta tem sido centrada sobretudo na
harmonização da tributação das empresas, através da diretiva relativa à assistência mútua das
autoridades competentes (77/799/CEE), da diretiva relativa à cobrança de créditos (76/308/
CEE), da diretiva relativa às fusões (90/434/CEE), da diretiva relativa às sociedades-mães e
sociedades afiliadas (90/435/CEE), da convenção relativa à eliminação da dupla tributação
(90/436/CEE), da diretiva relativa aos pagamentos de juros e royalties (2003/49/CE) e de
uma proposta de matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) que
prevê disposições uniformes para o cálculo dos lucros tributáveis das empresas que exercem
a atividade na UE (COM(2011)0121). No que diz respeito à tributação dos particulares, são
de referir a diretiva relativa à tributação de juros (2003/48/CE) e as comunicações sobre a
tributação dos dividendos (COM(2003)0810) e sobre a eliminação dos obstáculos fiscais aos
regimes de pensões profissionais transfronteiras (COM(2001)0214), uma proposta de imposto
sobre as transações financeiras (COM(2011)0594) e a Diretiva 2008/7/CE relativa aos impostos
indiretos que incidem sobre as reuniões de capitais. O Tribunal de Justiça proferiu numerosos
acórdãos sobre a tributação direta dos cidadãos da UE.
A luta contra a evasão e a elisão fiscais, tornada prioritária pela Comissão, é um tema de
política fiscal que figura no topo da agenda da UE[3]. A luta contra a fraude e a evasão fiscais
abrange tanto a tributação direta (em particular, medidas destinadas a combater as práticas fiscais
prejudiciais) como a tributação indireta (IVA não pago). Em particular depende da partilha
de informações. Na UE, a evasão e a elisão fiscais representam uma perda anual de receita
fiscal de cerca de um bilião de euros, o que constitui uma ameaça à concorrência leal e uma
perda colossal de receita do Estado. Para combater a fraude fiscal, a Comissão aprovou um
plano de ação (COM(2012)0722) e duas recomendações, uma relativa ao planeamento fiscal
agressivo (C(2012)8806) e outra relativa à promoção da boa governação em matéria fiscal
(C(2012)8805). Estas iniciativas deram seguimento a uma comunicação de junho de 2012 sobre
os meios concretos para reforçar a luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal (COM(2012)0351).
Em maio de 2013, o Conselho aprovou conclusões sobre a fraude e a evasão fiscais[4] que
salientam a necessidade de uma conjugação de esforços a nível nacional, a nível da UE e a
nível mundial e confirmam o apoio aos trabalhos do G8, do G20 e da OCDE sobre a troca
automática de informações. Na mesma ocasião, o Conselho debateu também uma revisão da
diretiva relativa à tributação dos rendimentos da poupança destinada a alargar o seu âmbito
de aplicação, de modo a incluir todos os tipos de rendimentos da poupança e de produtos que
produzem juros. Em 24 de março de 2014, o Conselho aprovou uma diretiva que altera a diretiva
da UE relativa à tributação dos rendimentos da poupança (2003/48/CE). A diretiva alterada
alargará o âmbito de aplicação das normas atuais a fim de colmatar certas lacunas, reforçando as
normas da UE relativas a troca de informações sobre os rendimentos da poupança e permitindo
aos Estados-Membros combaterem mais eficazmente a fraude e a evasão fiscais. Os Estados-
Membros deverão aprovar a legislação nacional necessária para darem cumprimento à diretiva
até 1 de janeiro de 2016.
A adoção de medidas para tornar as normas do imposto sobre as sociedades da UE em matéria
de planeamento fiscal agressivo (transações que envolvem preços de transferência, pagamentos
intragrupo) mais rigorosas, para evitar a concorrência prejudicial em matéria fiscal e para
melhorar o cumprimento das obrigações fiscais em matéria de IVA pode contribuir para colmatar
as lacunas fiscais. Estas lacunas estão a ser objeto de ponderação no âmbito do processo
legislativo da UE. Estão a ser feitos progressos, por exemplo, na área do tratamento fiscal dos

[3]Ver a carta de 12 de novembro de 2014 do Presidente da Comissão Jean-Claude Juncker e do Vice-Presidente
Timmermans aos presidentes do Conselho e do Parlamento.
[4]Documento 9405/13 do Conselho.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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pagamentos intragrupo e do tratamento das transações que envolvem preços de transferência[5].
A introdução de uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades
(MCCCIS) poderia eliminar uma série de possibilidades de planeamento fiscal, juntamente
com a maioria dos obstáculos fiscais que afetam a eficiência económica do mercado único. A
proposta está sobre a mesa de negociações há três anos, sem quaisquer progressos. No entanto o
seu relançamento é esperado em resposta às preocupações decorrentes da utilização de decisões
fiscais em benefício de empresas multinacionais.
A nível internacional, a partilha de informações tem registado progressos. O acordo de 29 de
outubro de 2014 sobre a aplicação antecipada da nova norma global da OCDE relativa à troca
automática de informações prevê que as informações que os signatários (50 países, incluindo os
28 Estados-Membros da UE) deverão recolher a partir de 31 de dezembro de 2015 começarão a
ser trocadas em 2017, em vez de 2018. A legislação relativa às obrigações fiscais dos titulares de
contas estrangeiras aprovada pelos EUA em 2010 (FATCA) inclui elementos semelhantes aos
da norma da OCDE. Os Estados-Membros da UE aplicarão a troca automática de informações
em 2017 ao abrigo da diretiva revista relativa à cooperação administrativa, que tem por objetivo
transpor a norma global da OCDE relativa à troca automática de informações para a legislação da
UE, como acordado pelo Conselho em 14 de outubro de 2014. As disposições da diretiva relativa
à tributação dos rendimentos da poupança são mais limitadas, e essa diretiva será suspensa logo
que a troca automática de informações seja aplicável.
O plano de ação do G20/OCDE para combater a erosão da base tributária e a transferência de
lucros tem por objeto as lacunas existentes nos sistemas fiscais nacionais que são exploradas
pelas empresas multinacionais a fim de evitarem o pagamento de impostos ou reduzirem o seu
resultado tributável.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

De uma maneira geral, o Parlamento tem apoiado as grandes linhas dos programas da
Comissão no domínio da tributação. Em vários relatórios, é reconhecido pelo Parlamento que
a concorrência fiscal em si mesma é suscetível de ser «um instrumento eficaz para reduzir uma
elevada pressão tributária» e pode contribuir para reduzir a carga administrativa, aumentando
a competitividade e modernizando o modelo social europeu. A adoção de medidas a nível da
UE é considerada necessária em várias áreas, nomeadamente: a eliminação da discriminação,
da dupla tributação e dos obstáculos burocráticos; a passagem para um sistema definitivo de
IVA que aplique plenamente o princípio do país de origem; a defesa do princípio do «poluidor-
pagador» na tributação dos produtos energéticos.
A manutenção da unanimidade para todas as decisões em matéria de tributação torna difícil
atingir o nível de coordenação fiscal necessário à UE, tendo a Comissão apresentado propostas
com o objetivo de que certos aspetos da tributação passem a ser decididos por maioria
qualificada. No entanto essas propostas não obtiveram o acordo dos Estados-Membros.
Em 2 de fevereiro de 2010, o Parlamento aprovou um relatório sobre a promoção da
boa governação em questões fiscais[6], em que defende uma política fiscal responsável, a
transparência e a troca de informações a todos os níveis (nacional, europeu e mundial), e a
concorrência fiscal leal.

[5]Por exemplo, a Diretiva 2014/86/UE do Conselho, de 8 de julho de 2014, que altera a Diretiva 2011/96/UE
relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes
(tratamento fiscal dos pagamentos intragrupo).
[6]JO C 341 de 16.12.2010, p. 29.
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Em 12 de dezembro de 2013, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o apelo à
assunção de um compromisso mensurável e vinculativo de luta contra a evasão fiscal e a elisão
fiscal na UE[7], com base no plano de ação da Comissão para lutar contra a fraude fiscal. O
Parlamento congratulou-se com os esforços da Comissão no sentido de intensificar a luta contra
a fraude fiscal, a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo, com o objetivo de reduzir o
desvio em relação à cobrança fiscal potencial.
Em 25 de março de 2015, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o Relatório Anual sobre
Fiscalidade (2014)[8], elaborado pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. A
resolução identifica três domínios de ação prioritários da política fiscal da UE: (i) potenciar os
benefícios do mercado interno através da política fiscal; (ii) lutar contra a fraude fiscal, a evasão
fiscal, o planeamento fiscal agressivo e os paraísos fiscais; e (iii) promover uma coordenação
fiscal viável em prol de uma política económica de longo prazo, orientada para o crescimento.
A resolução saúda o acordo sobre a troca automática de informações e defende a abolição
definitiva do sigilo bancário na UE a partir de junho de 2015. A resolução solicita também a
conclusão de acordos fiscais com países terceiros até 30 de junho de 2015 e uma ação coordenada
a nível da UE para dar seguimento à aplicação de normas de transparência relativamente aos
países terceiros integrando essas normas em futuros acordos comerciais.
Dario Paternoster
05/2016

[7]Textos aprovados, P7_TA(2013)0593.
[8]Textos aprovados, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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