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FISCALIDADE DIRETA: TRIBUTAÇÃO DAS
PESSOAS SINGULARES E DAS SOCIEDADES

O domínio da tributação direta não é diretamente regulamentado pela legislação europeia. No
entanto, várias diretivas e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia estão a
estabelecer normas harmonizadas para o imposto sobre o rendimento das sociedades e para
o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Além disso, algumas comunicações
salientam a preocupação de prevenir a evasão fiscal e a dupla tributação na União Europeia.
Os acordos fiscais prévios («tax rulings») para grandes empresas em alguns Estados-
Membros, com potenciais efeitos de distorção da concorrência, também estão incluídos no
debate político.

BASE JURÍDICA

Não existe no Tratado da União Europeia qualquer disposição explícita sobre competências
legislativas no domínio dos impostos diretos. A legislação relativa à tributação das sociedades
baseia-se habitualmente no artigo 115.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE), que permite a adoção de diretivas para a aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham incidência direta no
funcionamento do mercado interno; estes preveem a unanimidade e o processo de consulta.
O artigo 65.º do TFUE (livre circulação de capitais) permite aos Estados-Membros distinguir
entre contribuintes que não se encontrem em idêntica situação no que se refere ao seu lugar
de residência ou ao lugar em que o seu capital é investido. No entanto, em 1995, o TJUE
determinou (Processo C-279/93) que o artigo 45.º do TFUE é diretamente aplicável no domínio
da tributação e da segurança social. Este artigo estipula que a livre circulação dos trabalhadores
implica «a abolição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade, [...], no que
diz respeito ao emprego, à remuneração e demais condições de trabalho». Os artigos 110.º
a 113.º do TFUE estipulam que os Estados-Membros devem entabular negociações para a
eliminação da dupla tributação no interior da União Europeia. O artigo 55.º do TFUE proíbe
a discriminação entre os nacionais dos Estados-Membros no que diz respeito à participação
financeira no capital das sociedades. A maioria das disposições em matéria de tributação direta
está, no entanto, fora do âmbito do direito da UE. Uma vasta rede de tratados fiscais bilaterais
— que tanto envolvem Estados-Membros como países terceiros — cobre a tributação dos fluxos
de rendimentos transfronteiriços.

OBJETIVOS

Dois objetivos específicos são a prevenção da evasão fiscal e a eliminação da dupla tributação.
De um modo geral, pode justificar-se uma certa harmonização da tributação das empresas por
forma a evitar as distorções de concorrência (especialmente no que respeita às decisões de



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 2

investimento), bem como impedir a erosão das receitas através da «concorrência fiscal» e reduzir
as possibilidades de manipulação contabilística.

REALIZAÇÕES

A. Tributação das sociedades
Há mais de 30 anos que se debatem propostas de harmonização do imposto sobre as sociedades
(Relatório Neumark de 1962, Relatório van den Tempel de 1970, proposta de Diretiva relativa
a um alinhamento das taxas entre 45 % e 55 %, de 1975). Em 1980, a Comissão reconheceu que
esta tentativa de harmonização estaria condenada ao fracasso ((COM(80)0139) e concentrou-
se em medidas para realizar o mercado interno de capitais. Nas «Orientações em matéria de
fiscalidade das empresas» de 1990 (SEC(90)0601) foram adotadas três propostas (a Diretiva
relativa às fusões 90/434/CEE, atual Diretiva 2009/133/CE, a Diretiva relativa às sociedades
mães e sociedades afiliadas 90/435/CEE, atual Diretiva 2011/96/UE), e a Convenção sobre
o processo de arbitragem 90/436/CEE. Exemplo das duras negociações com os Estados-
Membros é a proposta de diretiva relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe
e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes, de 1991. Apesar de ter sido revista e de
ter merecido um parecer favorável do Parlamento Europeu, a Comissão acabou por retirar esta
proposta devido à falta de acordo no Conselho. Em 1998, foi apresentada uma nova versão,
integrada no «Pacote Monti», a qual foi aprovada como Diretiva 2003/49/CE.
Entretanto, em 1991, o comité de peritos independentes Ruding. O relatório apresentado
recomendou um programa de ação para eliminar a dupla tributação, harmonizar as taxas do
imposto sobre o rendimento das sociedades e assegurar a total transparência dos benefícios
fiscais previstos pelos Estados-Membros para promover o investimento. A Comissão apresentou
um conjunto de propostas que foram posteriormente retiradas.
Em 1996, a Comissão apresentou uma nova abordagem à fiscalidade. No domínio da tributação
das sociedades, o principal resultado foi o Código de Conduta para a Tributação das Empresas,
adotado sob a forma de resolução do Conselho em janeiro de 1998. O Conselho instituiu
um grupo sobre o código de conduta (conhecido como «Grupo Primarolo») para examinar
casos participados de tributação injusta das empresas. O grupo identificou 66 práticas fiscais
que deveriam ser abolidas num prazo de cinco anos. Em 2001, a Comissão elaborou «um
estudo analítico da fiscalidade das empresas na Comunidade Europeia» (SEC(2001)1681). Na
sua comunicação complementar (COM(2001)0582), a Comissão concluiu que os principais
problemas das empresas se deviam ao facto de terem de se adaptar a diferentes regulamentações
nacionais no mercado interno. A Comissão propôs várias abordagens para dotar as empresas
de uma matéria coletável comum consolidada para as suas atividades a nível da UE: tributação
pelo Estado de residência, uma tributação da matéria coletável comum consolidada em regime
facultativo (MCCIS), um imposto europeu sobre o rendimento das sociedades e uma matéria
coletável obrigatória e totalmente harmonizada. Em 2004, foi criado um grupo de trabalho,
cujas conclusões foram integradas na proposta de diretiva da Comissão (COM(2011)0121). A
«matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades» (MCCCIS) proposta
significaria que as empresas, entre outros, disporiam de um sistema de balcão central e único
onde poderiam apresentar os seus pedidos de reembolso de impostos. Podem igualmente
consolidar todos os lucros e prejuízos que tenham registado na UE. Os Estados-Membros
teriam toda a competência pela fixação dos impostos a pagar pelas suas próprias sociedades.
A resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre este assunto foi aprovada em abril de
2012. A fim de relançar as negociações no Conselho, em junho de 2015, a Comissão apresentou
uma estratégia para uma revisão da proposta em 2016. A Comissão optou por um processo
em duas fases, que separa a base comum e elementos de consolidação, com duas propostas
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legislativas interligadas: sobre uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades
(MCCIS) e sobre uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades
(MCCCIS). A proposta deverá, é certo, conter uma MCCCIS obrigatória, mas esta poderá ser
introduzida gradualmente. Esta proposta, adaptada aos trabalhos da OCDE, também poderia
ser contraproducente para o combate à elisão fiscal, ao eliminar o espaço de manobra existente
entre os sistemas nacionais, enfraquecendo assim as disposições correntemente adotadas para
combater a elisão fiscal.
B. Fiscalidade justa, transparência fiscal e luta contra a elisão fiscal e a concorrência fiscal
prejudicial
Na sequência da crise financeira de 2008, as atenções centraram-se na luta contra a evasão
fiscal e numa tributação uniforme das empresas. Isto deve ser alcançado, nomeadamente,
através de mais transparência (ver pacote de medidas para melhorar a transparência, de 18 de
março de 2015) que inclui, entre outras, a diretiva do Conselho relativa à troca automática de
informações entre os Estados-Membros sobre decisões fiscais (Diretiva (UE) 2015/2376) e a
comunicação relativa à transparência fiscal destinada a combater a fraude fiscal e a evasão
fiscal (COM(2015)0136). Em 2015, a Comissão apresentou um Plano de Ação para uma
tributação das sociedades justa e eficaz na UE, que previa uma reforma do quadro fiscal para as
empresas da UE (COM(2015)0302), para combater o abuso fiscal, garantir receitas sustentáveis
e apoiar um melhor enquadramento empresarial no mercado interno. Em janeiro de 2016, a
Comissão apresentou o seu pacote de medidas contra a elisão fiscal, que prevê, nomeadamente,
uma proposta de diretiva de luta contra as práticas de elisão fiscal, que afetam diretamente
o funcionamento do mercado interno (COM(2016)0026). O Conselho adotou a diretiva em
julho de 2016. Em abril de 2016, a Comissão propôs uma alteração à Diretiva 2013/34/UE
no que respeita à divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por
determinadas empresas e sucursais. A proposta exige que as empresas multinacionais (cujo
volume de negócios consolidado seja de, pelo menos, 750 milhões de euros) divulguem ao
público certos elementos das informações comunicadas às autoridades fiscais.
É imperativo que os regimes fiscais dos Estados-Membros sejam conformes com as regras da
UE em matéria de auxílios estatais. No quadro das investigações que a Comissão está a realizar
sobre os acordos fiscais prévios para determinadas empresas, o Parlamento Europeu instituiu
uma Comissão temporária (Comissão TAXE) e a subsequente Comissão TAXE 2. O mandato
da Comissão TAXE 2 terminou em agosto de 2016.
C. Tributação das PME
Desde 2001, a Comissão acalenta o projeto de «tributação de acordo com as regras do Estado de
residência» para as PME, que prevê a possibilidade de estas calcularem os seus lucros (inclusive
das atividades desenvolvidas noutro Estado-Membro) de acordo com as regras aplicáveis e
já conhecidas do país de origem. Tendo em vista a eliminação dos obstáculos fiscais ao
investimento transfronteiras de capital de risco, foi criado um grupo de peritos, que apresentou
o seu relatório em 2010.
D. Tributação de pessoas singulares
1. Imposto sobre os rendimentos
A tributação das pessoas que trabalham num Estado-Membro ou dele recebem uma pensão,
mas que vivem ou têm familiares dependentes num outro Estado-Membro tem sido uma
questão controversa. Embora os acordos bilaterais evitem em geral a dupla tributação, não
resolvem questões como a da aplicação de diversos benefícios fiscais no país de residência
ao rendimento auferido no país de emprego. Para assegurar a igualdade de tratamento
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entre trabalhadores residentes e não residentes, a Comissão propôs uma Diretiva relativa à
harmonização das disposições fiscais sobre o rendimento no que se refere à liberdade de
circulação (COM(79)0737), que previa a tributação no país de residência. A proposta foi retirada
após a sua rejeição pelo Conselho, tendo a Comissão apenas publicado uma recomendação
sobre os princípios a aplicar ao tratamento fiscal do rendimento dos não residentes. Além
disso, foram intentados processos contra alguns Estados-Membros por discriminação contra os
trabalhadores não nacionais. Em 1993, o TJUE deliberou (Processo C-112/91) que um país não
podia impor a não nacionais de outro Estado-Membro um regime menos favorável de tributação
direta do que o dos seus próprios nacionais (Processo C-279/93). Por conseguinte, a integração
das pessoas singulares no domínio da tributação direta evoluiu mais em virtude dos acórdãos
do TJUE do que das propostas legislativas. Em 2016, a Comissão adotou uma proposta de
diretiva (COM(2016)0686) destinada a melhorar os atuais mecanismos de resolução de litígios
em matéria de dupla tributação na UE.
2. Tributação dos pagamentos transfronteiriços de juros bancários e outros juros
Em princípio, um contribuinte deve revelar os rendimentos coletáveis na sua declaração de
impostos. Na prática, a livre circulação de capitais, juntamente com a existência do segredo
bancário, abriu as portas à evasão fiscal. Alguns Estados-Membros aplicam uma retenção na
fonte sobre os juros. Porém, quando em 1989 a Alemanha introduziu esse imposto com uma
modesta taxa de 10 %, verificou-se um movimento maciço de fundos para o Luxemburgo e o
imposto alemão teve de ser temporariamente abolido. Nesse mesmo ano, a Comissão começou
por propor um regime comum de retenção na fonte sobre os rendimentos dos juros a uma
taxa de 15 %, mas substituiu-o por uma nova proposta destinada a assegurar um nível mínimo
de tributação efetiva dos rendimentos da poupança (taxa de 20 %). Após longas negociações,
chegou-se a um compromisso e foi adotada a Diretiva 2003/48/CE do Conselho relativa à
tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros. Entretanto, foi substituída pela
diretiva complementar 2014/107/UE, que, juntamente com a diretiva 2011/16/UE, prevê o pleno
intercâmbio de informações entre as autoridades fiscais.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em matéria de propostas sobre tributação, o papel do PE está, regra geral, confinado ao processo
de consulta. Nas suas resoluções, o PE tem maioritariamente apoiado as propostas da Comissão
em matéria de tributação das sociedades e tributação direta das pessoas singulares, se bem que
preconizando um alargamento do seu âmbito de aplicação.
O Parlamento elabora «relatórios sobre questões fiscais». O primeiro foi elaborado na sequência
de um seminário e aprovado em fevereiro de 2012 (2011/2271(INI)). Debruça-se, em particular,
sobre a dupla tributação. O relatório de 2013 tratou dos temas da tributação e da política de
crescimento, bem como da coordenação fiscal (2013/2025(INI)). O relatório de 2015 condena
uma política fiscal agressiva e defende uma abordagem comum, que permita melhorar a
luta contra a fraude fiscal, a elisão fiscal e o planeamento fiscal agressivo e facilitar o bom
funcionamento do mercado interno (2014/2144(INI)).
No seguimento do trabalho das comissões especiais temporárias sobre as Decisões Fiscais
Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos Similares, o Parlamento adotou duas
resoluções (TAXE e TAXE 2).
Em 2016, na sequência da divulgação dos «Documentos do Panamá», o Parlamento criou
uma comissão de inquérito (Comissão PANA) para investigar alegadas contravenções e má
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administração na aplicação do direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais
e com a elisão e a evasão fiscais.
Dražen Rakić
11/2017
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