
AL\890172PT.doc PE480.657v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

30.1.2012

Deputada Sharon Bowles
Presidente
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva do Conselho relativa a 
uma Matéria Coletável Comum Consolidada do Imposto sobre as Sociedades 
(MCCCIS) (COM(2011)0121 – C7 0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Senhora Presidente,

Por carta de 12 de janeiro de 2012, V. Exa. solicitou à Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos 
termos do artigo 37.º do Regimento, que emitisse o seu parecer sobre a base jurídica adequada 
para a aprovação da proposta de diretiva do Conselho relativa a uma Matéria Coletável
Comum Consolidada do Imposto sobre as Sociedades (MCCCIS)

A Comissão apresentou a proposta com base no artigo 115.º TFUE. O seu pedido tem que ver 
com a questão de saber se se deverá também incluir como base jurídica o artigo 136.º TFUE.

Por carta de 23 de janeiro de 2012, o Serviço Jurídico do Parlamento forneceu uma análise 
desta questão, tendo concluído que não se justificava emendar a base jurídica da proposta 
aditando o artigo 136.º TFUE, e que o artigo 115.º TFUE era a base jurídica correta. 

Contexto

I. A proposta

A proposta tem por objetivo reduzir os custos de cumprimento das sociedades no mercado 
interno no domínio fiscal, estabelecendo um sistema para uma base comum do imposto sobre 
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as sociedades. Mais especificamente, propõe instituir uma MCCCIS como sistema de regras 
comuns para o cálculo da matéria coletável das sociedades com residência fiscal na UE e das 
sucursais localizadas na UE de sociedades de países terceiros. A MCCCIS seria um sistema 
facultativo disponível para as empresas de todas as dimensões. Para grupos de sociedades, a 
MCCCIS tem por objetivo fornecer um conjunto único de regras fiscais em toda a União, por 
forma a  que tenham que tratar apenas com uma administração. A proposta inclui um conjunto 
completo de regras para a tributação das sociedades. Uma sociedade que optasse pela 
MCCCIS já não estaria sujeita às disposições nacionais sobre o imposto das sociedades, 
relativamente a todas as matérias abrangidas pelas regras comuns. 

II. As bases jurídicas em questão

1. Base jurídica da proposta da Comissão

A proposta da Comissão baseia-se no artigo 115º TFUE que tem a seguinte redação:

"Artigo 115

Sem prejuízo do disposto no artigo 114.º, o Conselho, deliberando por unanimidade, de 
acordo com um processo legislativo especial, e após consulta do Parlamento Europeu e do 
Comité Económico e Social, adota diretivas para a aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham incidência direta no 
estabelecimento ou no funcionamento do mercado interno."

A opção por esta base jurídica é explicada pela Comissão na exposição de motivos nos 
seguintes termos:

"A legislação em matéria de tributação direta é abrangida pelo âmbito de aplicação do 
artigo 115.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Esta disposição 
determina que as medidas legislativas de aproximação adotadas ao abrigo desse artigo 
revestem a forma jurídica de uma diretiva."

2. A proposta de alteração da base jurídica
Foi-nos solicitado, em nome da ECON, o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos acerca 
do aditamento do artigo 136.º TFUE como base jurídica, com base no seguinte raciocínio: "Se 
a aplicação a nível da UE a todos os 27 Estados-Membros da MCCCIS não for possível há 
duas opções para avançar com um número mais pequeno de Estados-Membros: 
- a cooperação reforçada ordinária nos termos do TFUE ou 
- medidas específicas àqueles Estados-Membros cuja divisa é o euro, com base no artigo 136.º 
do TFUE."

Uma alteração que modifica a base jurídica de acordo com esta justificação foi apresentada na 
ECON (alteração 15). 

O artigo 136.º do TFUE tem a seguinte redação:

"Artigo 136
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1. A fim de contribuir para o bom funcionamento da união económica e monetária e de 
acordo com as disposições pertinentes dos Tratados, o Conselho, de acordo com o 
procedimento pertinente de entre os previstos nos artigos 121.º e 126.º, com exceção do 
procedimento referido no n.º 14 do artigo 126.º, adota medidas específicas para os Estados-
Membros cuja moeda seja o euro, com o objetivo de:

(a) Reforçar a coordenação e a supervisão da respetiva disciplina orçamental;

(b) Elaborar, no que lhes diz respeito, as orientações de política económica, procurando 
assegurar a compatibilidade dessas orientações com as adotadas para toda a União, e 
garantir a sua supervisão.

2. Relativamente às medidas a que se refere o n.º 1, só têm direito a voto os membros do 
Conselho que representem os Estados-Membros cuja moeda seja o euro.

A maioria qualificada dos referidos membros é definida nos termos da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 238.º"

O artigo 121.º TFUE contém disposições sobre a coordenação das políticas económicas entre 
Estados-Membros e o artigo 126.º TFUE estipula o procedimento a seguir em caso de défice 
governamental excessivo. 

III. Análise

Da jurisprudência do Tribunal emergem certos princípios no que respeita à escolha da base 
jurídica. Em primeiro lugar, tendo em conta as consequências da base jurídica em termos de 
competência substantiva e de processo, a escolha da base jurídica correta reveste-se de 
importância constitucional1. Em segundo lugar, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do TUE, 
cada instituição deve atuar dentro dos limites das atribuições que lhes são conferidas pelos 
Tratados2. Em terceiro lugar, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça "A
escolha da base jurídica de um ato comunitário deve fundar-se em elementos objetivos
suscetíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade 
e o conteúdo do ato3". Finalmente, no que respeita às bases jurídicas múltiplas, quando uma 
medida prosseguir duas finalidades contemporâneas ou tiver duas componentes que se 
encontrem ligadas de forma indissociável, sem que uma seja secundária e indireta
relativamente à outra, o ato deve assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes nos 
Tratados4. No entanto, o recurso a uma dupla base jurídica não é possível quando os 
procedimentos estabelecidos para cada base jurídica forem incompatíveis entre si ou quando a 
utilização de duas bases jurídicas possa prejudicar os direitos do Parlamento5. 

O objetivo geral da proposta consiste em "lutar contra alguns dos principais entraves fiscais 

                                               
1 Parecer 2/00 Protocolo de Cartagena, Colectânea 2001, I-9713, n.º. 5; Processo C-370/07 Comissão v. 
Conselho, n.ºs 46-49; Parecer 1/08, General Agreement on Trade in Servisses, Colectânea 2009 I-11129, n.º 110.
2 Processo C-403/05 Parlamento v. Comissão, Colectânea 2007, I-9045, n.º 49, e a jurisprundência nele citada.
3 Ver mais recentemente Processo C-411/06 Comissão v. Parlamento e Conselho, Colectânea 2009, I-7585.
4 Processo C165/87 Comissão v. Conselho, Colectânea 1988, 5545, n.º 11; Processo C-178/03, Comissão v. 
Parlamento Europeu e Conselho, Colectânea 2006, I-107, n.ºs 43-56.
5 Processo C-178/03 Comissão v. Parlamento Europeu e Conselho, Colectânea 2006, I-207, n.º 57.
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ao crescimento do mercado único1". O seu âmbito é definido da seguinte forma no artigo 1.º: 
" A presente diretiva estabelece um sistema de matéria coletável comum para tributação de 
certas sociedades e grupos de sociedades e define as correspondentes regras de cálculo e de 
utilização." 

O TFUE contém duas bases jurídicas para a "aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas" dos Estados-Membros no mercado interno: o artigo 114.º 
TFUE é aplicável quando o objetivo for "o estabelecimento e o funcionamento do marcado 
interno", e o artigo 115.º quando os atos em questão tiverem "incidência direta no 
estabelecimento ou no funcionamento do mercado interno".  O n.º 1 do artigo 114.º TFUE 
prevê que o Conselho e o Parlamento Europeu adotarão "as medidas" em conformidade com 
o processo legislativo ordinário, o que exige uma maioria qualificada no Conselho; ao abrigo 
do artigo 115.º TFUE o Conselho adotará, deliberando por unanimidade após consulta do 
Parlamento Europeu, diretivas. Na prática, o artigo 115.º é relevante sobretudo nos domínios 
que o n.º 2 do artigo 114.º exclui da aplicação do n.º 1 do artigo 114.º. Uma dessas exclusões 
diz respeito às "disposições fiscais". Tal aponta para o artigo 115.º como uma base jurídica 
adequada a escolher para a medida proposta. 

Quanto à questão de incluir ou não o artigo 136.º TFUE como base jurídica, haveria que 
aplicar os critérios para bases jurídicas múltiplas, ou seja, haveria que identificar um segundo 
objetivo ou componente nos termos do artigo 136.º TFUE que se encontrasse 
indissoluvelmente ligado ao primeiro e com o mesmo valor. A proposta não contém quaisquer 
medidas específicas àqueles Estados-Membros cuja divisa é o euro, tendo em vista assegurar 
o funcionamento correto da União Económica e Monetária. Acresce que os procedimentos 
previstos nos artigos 121.º e 126.º TFUE são completamente diferentes, sendo assim 
inconciliáveis com o processo de consulta nos termos do qual o ato em questão foi proposto.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos procedeu à apreciação da questão supra na sua reunião de 
26 de janeiro de 2012. Nessa reunião decidiu, em conformidade, por 22 votos a favor com 
uma abstenção2, recomendar como base jurídica adequada para a proposta de diretiva do 
Conselho relativa a uma Matéria Coletável Comum Consolidada do Imposto sobre as 
Sociedades o artigo 115.º TFUE, e que o artigo 136.º TFUE não seja incluído como base 
jurídica.

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Exposição de motivos, p. 1.
2 Estiveram presentes na votação os seguintes deputados: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Raffaele Baldassarre 
(Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.


