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POLÍTICA FISCAL GERAL

O poder de tributar pertence aos Estados-Membros e a UE dispõe apenas de
competências limitadas. Uma vez que a política fiscal da UE tem por objetivo o
bom funcionamento do mercado único, a harmonização da tributação indireta foi
abordada antes da tributação direta. A luta contra a evasão e a elisão fiscais tornou-
se uma prioridade política recente. As medidas fiscais devem ser aprovadas por
unanimidade pelos Estados-Membros. O Parlamento Europeu tem o direito de ser
consultado sobre os assuntos fiscais; no que diz respeito às questões relacionadas
com o orçamento, é mesmo colegislador.

BASE JURÍDICA

O capítulo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) relativo
às disposições fiscais (artigos 110.º a 113.º), 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 relativo à aproximação das
disposições legislativas (artigos 114.º a 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 a 66.º do TFUE), ao ambiente (artigos 191.º e 192.º do TFUE) e à concorrência
(artigos 107.º a 109.º do TFUE).
A cooperação reforçada (artigos 326.º a 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, sendo o Parlamento consultado. As disposições
aprovadas no domínio fiscal incluem diretivas relativas à aproximação das disposições
nacionais e decisões do Conselho. Convicta de que a obrigatoriedade de unanimidade
para todas as decisões em matéria de tributação torna difícil atingir o nível de
coordenação fiscal de que a UE necessita, a Comissão apresentou propostas para
introduzir a votação por maioria qualificada em certos domínios da tributação. No
entanto, essas propostas foram rejeitadas pelos Estados-Membros.
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 como tal não é abrangido pelas disposições da UE
(a atividade da UE neste domínio é antes baseada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça Europeu). A ação da UE em matéria de imposto sobre o rendimento das
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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 harmonização da tributação indireta foi empreendida numa fase
mais precoce 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»
e, um pouco mais recentemente, na publicação «Taxation – promoting the internal
market and economic growth: towards simple, fair and efficient taxation in the European
Union» [Tributação – promover o mercado interno e o crescimento económico: para
uma tributação simples, justa e eficiente na União Europeia] O poder de introduzir,
eliminar ou ajustar impostos continua nas mãos dos Estados-Membros. Desde que
cumpra as normas da UE, cada Estado-Membro é livre de escolher o sistema fiscal
que considere mais adequado. Neste âmbito, as principais prioridades da política fiscal
da UE são a eliminação dos obstáculos fiscais à atividade económica transfronteiras,
o combate à concorrência fiscal nociva e à evasão fiscal 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 gerais da UE, tal como
definidos no Ato para o Mercado Único. Além disso, a tributação é uma das políticas
principais monitorizadas através do Semestre Europeu, o ciclo anual de coordenação
das políticas económicas; regularmente, algumas das recomendações específicas por
país dirigidas aos Estados-Membros são sobre a luta contra o planeamento fiscal
agressivo, a evasão fiscal ou a elisão fiscal.

INICIATIVAS E PROGRESSOS

O relatório anual da Comissão sobre a fiscalidade apresenta as realizações da UE e
as questões fiscais que ainda estão por resolver. A luta contra a elisão, a evasão e
a fraude fiscais, tanto a nível da UE como a nível mundial, continua a ser um ponto
importante das agendas das instituições da UE. Além disso, prosseguiram os trabalhos
para tornar a tributação das sociedades na UE mais justa e mais bem adaptada a
uma economia digital moderna no mercado interno. As iniciativas principais foram as
seguintes:
— a Diretiva Antielisão Fiscal (adotada em 2016 e alterada em 2017) estabelece

normas contra as práticas de elisão fiscal que afetam diretamente o
funcionamento do mercado interno e sobre as assimetrias híbridas com países
terceiros;

— a Diretiva Cooperação Administrativa (DCA), introduzida em 2011 para reforçar a
troca de informações fiscais, foi alterada várias vezes nos últimos anos, a mais
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recente das quais em 22 de março de 2021 pela DCA 7, que ainda tem de
ser implementada (ver abaixo). Antes disso, as alterações mais recentes foram
introduzidas pela DCA 6, adotada em 25 de maio de 2018. Esta diretiva obriga os
intermediários, como os consultores, advogados ou as instituições financeiras, a
comunicarem determinadas disposições fiscais às autoridades fiscais locais, que
devem depois trocar automaticamente em toda a UE as informações recolhidas;

— em 15 de julho de 2020, a Comissão adotou um pacote fiscal para uma tributação
justa e simples, constituído por três iniciativas distintas, mas complementares: (1)
um plano de ação para uma tributação justa e simples que apoie a estratégia
de recuperação: um conjunto de 25 iniciativas, que devem ser adotadas e
aplicadas pela Comissão até 2024, para tornar a tributação mais justa, mais
simples e mais bem adaptada às tecnologias modernas; (2) uma revisão
da Diretiva Cooperação Administrativa (DCA 7), que foi formalmente adotada
pelo Conselho em 22 de março de 2021 e visa assegurar que os Estados-
Membros troquem automaticamente informações sobre as receitas obtidas pelos
vendedores nas plataformas digitais, independentemente de a plataforma estar
ou não localizada na UE; uma outra proposta de revisão da Diretiva Cooperação
Administrativa (DCA 8), a propósito da troca de informações sobre os criptoativos
e a moeda eletrónica, que ainda está pendente; e (3) uma comunicação sobre
boa governação fiscal dentro e fora da UE;

— em 18 de maio de 2021, a Comissão publicou uma comunicação sobre uma
tributação das empresas para o século XXI, que solicita que sejam tomadas pela
UE medidas no domínio da tributação das empresas, medidas estas que devem
ser integradas numa agenda fiscal abrangente da UE, e propõe um conjunto
de ações para garantir uma tributação justa e eficaz. A comunicação preconiza
também uma proposta para um quadro de tributação das empresas a longo prazo
(BEFIT – «Business in Europe: Framework for Income Taxation» – Empresas na
Europa: Quadro para a tributação de rendimentos), que permita avançar para
um conjunto de regras fiscais comum e preveja uma repartição de direitos de
tributação mais justa entre os Estados-Membros;

— em 1 de janeiro de 2018, entraram em vigor novas regras que obrigam os Estados-
Membros a conceder às autoridades fiscais o acesso aos dados recolhidos ao
abrigo da legislação em matéria de luta contra o branqueamento de capitais.
As diretivas relativas à luta contra o branqueamento de capitais – DABC 4 e
DABC 5 – visam impedir a utilização do sistema financeiro europeu para o
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. O objetivo é garantir
que as autoridades fiscais nacionais tenham acesso direto às informações sobre
os beneficiários efetivos das sociedades, fundos fiduciários e outras entidades,
bem como aos registos das empresas relativos ao cumprimento do dever de
identificação e diligência relativamente aos clientes. As normas visam também
permitir às autoridades fiscais reagirem rápida e eficientemente aos casos de
evasão e elisão fiscais.

A proposta legislativa sobre a luta contra o branqueamento de capitais apresentada
pela Comissão em julho de 2021 inclui:
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— uma nova proposta relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para
efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo;

— uma proposta relativa à criação da Autoridade para o Combate ao Branqueamento
de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo;

— uma proposta relativa às informações que acompanham as transferências de
fundos e de determinados criptoativos.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu apoiou, de um modo geral, as grandes linhas dos programas
da Comissão no domínio da fiscalidade, constituindo a luta contra a fraude e
evasão fiscais e o branqueamento de capitais uma prioridade política da atual e da
passada legislaturas. As recomendações do Parlamento neste domínio beneficiaram
do trabalho de várias comissões ad hoc.
A primeira delas, a Comissão sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas
de Natureza ou Efeitos Similares (TAXE), chamou a atenção para um paradoxo bem
evidente: a livre concorrência em matéria fiscal e a falta de cooperação entre Estados-
Membros conduziu a uma dissociação entre o local onde o valor é gerado e o da
tributação dos lucros, resultando numa erosão da matéria coletável do imposto sobre
as sociedades e numa perda de receitas em diferentes países, alguns dos quais foram
também sujeitos a medidas de austeridade.
Tendo como pano de fundo as fugas de informação «Panama Papers» e «Lux Leaks»,
que tornaram evidente a necessidade de uma maior cooperação e transparência a
nível mundial, a Comissão TAXE 2 prosseguiu o trabalho da Comissão TAXE. O seu
relatório final foi aprovado pelo Parlamento como uma resolução, em 6 de julho de
2016, preconizando que as sanções contra as jurisdições fiscais não cooperantes
incluídas numa lista negra de paraísos fiscais sejam igualmente aplicadas a empresas,
bancos, gabinetes de contabilidade e escritórios de advogados, com a possibilidade
de revogar as suas licenças de atividade. Salienta as consequências negativas dos
regimes fiscais preferenciais para patentes que, na maior parte dos casos, são
utilizados por empresas multinacionais para fins de elisão fiscal.
A Comissão sobre o Branqueamento de Capitais, a Elisão e a Evasão Fiscais
(PANA) teve por base o trabalho das comissões TAXE e TAXE 2 e a resolução do
Parlamento, de dezembro de 2015, sobre assegurar a transparência, a coordenação
e a convergência das políticas de tributação das sociedades, que identifica desafios
regulamentares e no capítulo do acompanhamento na abordagem das questões
fiscais.
A Comissão TAX3 – Comissão sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão
Fiscais – teve por objetivo prosseguir o trabalho das comissões TAXE, TAXE 2 e PANA,
e investigar questões relacionadas com a tributação digital, os programas nacionais
de concessão de cidadania e a fraude ao IVA.
O seu relatório final foi aprovado pelo Parlamento em plenário em 26 de março de
2019. Sublinha a necessidade urgente que continua a existir de reformar estas normas
para que os regimes fiscais internacionais, da UE e nacionais estejam aptos a enfrentar
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os desafios económicos, sociais e tecnológicos do século XXI. A sua avaliação é
que os atuais regimes fiscais e métodos contabilísticos não estão preparados para
acompanhar esta evolução e garantir que todos os participantes no mercado paguem
a sua quota-parte de impostos; Os membros congratularam-se com o facto de,
durante a última legislatura, a Comissão ter apresentado 26 propostas legislativas com
vista a colmatar algumas das lacunas, reforçar a luta contra os crimes financeiros
e o planeamento fiscal agressivo, bem como melhorar a eficiência da cobrança de
impostos e a equidade fiscal. Lamentaram, no entanto, profundamente a falta de
progressos no Conselho quanto a importantes iniciativas de reforma do imposto
sobre as sociedades, que ainda não tinham sido concluídas devido à falta de uma
verdadeira vontade política. Apelaram a que as iniciativas da UE que ainda não
tinham sido concluídas fossem adotadas rapidamente e a que a sua aplicação fosse
acompanhada de perto, para garantir a sua eficiência e boa execução e conseguir
acompanhar a versatilidade da fraude fiscal, da evasão fiscal e do planeamento
fiscal agressivo. Finalmente, os membros consideraram que a UE deve adotar uma
estratégia abrangente, para apoiar, com a ajuda das políticas pertinentes, os Estados-
Membros na transição dos seus atuais regimes fiscais prejudiciais para um regime
fiscal consentâneo com o quadro jurídico da UE e o espírito dos Tratados da UE;
A Subcomissão dos Assuntos Fiscais (FISC) da Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários foi criada em setembro de 2020 para prosseguir a luta contra a elisão
fiscal que o Parlamento tinha empreendido durante o seu mandato anterior. Os seus
objetivos consistem em esforçar-se por que o Parlamento promova uma tributação
justa a nível nacional, da UE e mundial. Além disso, tendo em conta o desafio de
promover uma recuperação económica sustentável de acordo com o Pacto Ecológico
Europeu, a comissão está incumbida de ajudar a conceber uma política fiscal da
UE mais simples, mais eficiente e mais sustentável. O Parlamento já aprovou duas
resoluções com base em relatórios FISC:
— uma resolução, de 15 de fevereiro de 2022, sobre o impacto das reformas

fiscais nacionais na economia da UE. Entre outras conclusões, esta resolução
congratula-se com o acordo histórico alcançado pela Organização de Cooperação
e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) e o G20 sobre a reforma do sistema
fiscal internacional para assegurar uma repartição mais equitativa dos lucros
e direitos de tributação entre os países relativamente às maiores empresas
multinacionais, incluindo a reafetação parcial dos direitos de tributação aos países
em que o valor é criado e o estabelecimento de uma taxa efetiva mínima de
imposto a nível mundial de 15%;

— uma resolução, de 21 de outubro de 2021, sobre os «Pandora Papers»:
implicações para os esforços de combate ao branqueamento de capitais e à
evasão e elisão fiscais. Com esta resolução, o Parlamento solicita à UE que sejam
eliminadas as lacunas que permitem que a elisão fiscal, o branqueamento de
capitais e a evasão fiscal sejam praticados de forma maciça. Solicita também
que a Comissão intente uma ação judicial contra os Estados-Membros que não
apliquem devidamente a legislação em vigor.
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