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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

3.5.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(35/2011)

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Representantes do Reino dos Países Baixos 
sobre a proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável 
comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, podem os Parlamentos nacionais, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, dirigir aos Presidentes 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 
exponham as razões pelas quais considerem que o projecto em questão não obedece ao 
princípio da subsidiariedade.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é o órgão competente em matéria de respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado da Câmara dos Representantes 
do Reino dos Países Baixos sobre a proposta em epígrafe.
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ANEXO

Parecer fundamentado

Subsidiariedade

A Câmara dos Representantes entende que não foi suficientemente demonstrado que a 
intervenção da União Europeia apresente vantagens relativamente à intervenção de cada 
Estado-Membro individual. Por conseguinte, a Câmara dos Representantes entende que a 
proposta não satisfaz o princípio da subsidiariedade.

Prosperidade no conjunto da UE
A adopção da directiva MCCCIS, que é proposta, não traz benefícios para todos os 
interessados, pelo que deve ser feita uma ponderação entre os benefícios de uns e as 
desvantagens de outros. Nesta ponderação, a Câmara dos Representantes observa que os 
ganhos para a UE no seu conjunto em matéria de prosperidade são muito reduzidos. A 
Câmara dos Representantes constata que a introdução da directiva MCCCIS proposta tem 
mesmo um efeito negativo no Produto Interno Bruto (PIB) no conjunto da UE. Da avaliação 
do impacto, realizada pela Comissão Europeia, resulta a previsão que a adopção da directiva 
MCCCIS proposta levará a uma redução do PIB ao nível da UE de 0,2%.

Prosperidade nos Estados-Membros individuais
Em relação a um conjunto de Estados-Membros, incluindo os Países Baixos, a adopção da 
directiva MCCCIS, que é proposta, é prejudicial para o nível de prosperidade geral. Em 
relação à maior parte dos Estados-Membros, a directiva MCCCIS proposta implica uma
diminuição do PIB. No caso dos Países Baixos, a redução do PIB pode atingir os 1,69%, o 
que se traduz numa perda de prosperidade de 1 a 12 mil milhões de euros. Neste contexto, a 
Câmara dos Representantes considera preocupante o facto de se prever que a introdução da 
directiva MCCCIS proposta dará origem a uma redução do nível de investimento neerlandês 
de 1,84%.

Perda orçamental e soberania fiscal dos Estados-Membros
A introdução da directiva MCCCIS proposta levará a uma perda orçamental. A redução 
proposta da base tributável - mantendo-se as outras variáveis constantes - implica uma 
redução das receitas fiscais nos Países Baixos e nos outros Estados-Membros. Tendo em 
conta a situação orçamental precária dos Estados-Membros, uma tal proposta chega num 
momento bastante desfavorável.

Na sua exposição de motivos da proposta, a Comissão Europeia indica que o efeito da 
directiva sobre as receitas dos Estados-Membros dependerá, em última análise, das opções 
políticas que estes façam relativamente às eventuais alterações na combinação dos diferentes 
instrumentos fiscais ou das taxas de imposto aplicadas. Na opinião da Câmara dos 
Representantes, ao optar por esta solução, a Comissão Europeia move-se indirectamente no 
domínio da tarifação fiscal. Esta matéria pertence à soberania dos Estados-Membros.

No domínio da fiscalidade, a Câmara dos Representantes defende a contenção por parte das 
instituições europeias, quer por razões práticas, quer de princípio. A Câmara dos 
Representantes considera esta proposta indesejável, na medida em que pode dar origem a uma 
deslocação, no domínio dos impostos directos, do nível nacional para o nível europeu.
Proporcionalidade

A Câmara dos Representantes entende que a intervenção da UE vai além do necessário para a 
realização dos objectivos do Tratado e entende, por conseguinte, que a proposta não é 
proporcional.
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O principal motivo para tal é o facto de a proposta conduzir a dois regimes diferentes do 
imposto sobre as sociedades. Para os Estados-Membros, este facto implica o aumento dos 
custos de execução, pois ambos os sistemas devem ser fiscalizados. Os encargos financeiros e 
administrativos associados só são proporcionados se oferecerem, em contrapartida, benefícios 
substanciais. Na opinião da Câmara dos Representantes, isso não acontece.

A introdução de um novo regime também produz custos elevados. Assim, implicará uma 
declaração adicional relativamente às convenções fiscais que se baseiam na actual situação e 
não na situação proposta com um regime adicional. A Câmara dos Representantes também 
considera que este aspecto é indesejável e desproporcionado relativamente aos benefícios 
visados.

Além disso, a tabela de repartição proposta para os lucros consolidados (transfronteiriços) 
conjuntos prejudica os Estados-Membros com um vasto sector dos serviços, porque os 
factores como os activos incorpóreos e financeiros não são incluídos no modelo de repartição. 
Os Países Baixos, por exemplo, seriam deste modo prejudicados de forma desproporcionada.

Base jurídica

Na Câmara dos Representantes, as opiniões divergem quanto à base jurídica escolhida.

Alguns partidos consideram que o artigo 115 . º  do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) constitui uma base jurídica adequada para a directiva MCCCIS proposta 
porque se trata do funcionamento do mercado interno. Neste sentido, é expressamente 
referido que tal significa que a directiva deverá ser adoptada pelo Conselho, deliberando por 
unanimidade.

Outros partidos entendem que o Tratado não prevê uma base jurídica para a introdução desta 
proposta e sublinham que o Tratado, no seu conjunto, não prevê a adopção de medidas no 
domínio dos impostos directos. Também salientam que os impostos directos constituem 
matéria da soberania dos Estados-Membros.
Conclusão

As observações acima referidas contêm a posição dos partidos que, no seu conjunto, 
constituem uma ampla maioria da Câmara dos Representantes. Outros partidos consideram 
que a introdução da directiva MCCCIS proposta poderá ter efeitos positivos. Salientam que as 
empresas que operam em vários Estados-Membros poderão, doravante, estar sujeitas a um 
único regime fiscal. Deste modo, os encargos administrativos dessas empresas sofrerão uma 
redução de 7%. Também se evita, assim, que as empresas se vejam sujeitas a uma dupla 
tributação ou que possam não pagar nenhum imposto. Do ponto de vista da simplificação da 
tributação fiscal e do combate aos esquemas de evasão fiscal, este ponto é positivo. Além 
disso, a directiva MCCCIS proposta pode ser um instrumento adequado para fazer cessar a 
preocupante "race-to-the-bottom" (a chamada "corrida para o abismo") do imposto das 
sociedades entre os Estados-Membros da UE. Segundo estes partidos, tal aspecto deve ser 
aprofundado.

Um único partido constata que a taxa do imposto das sociedades também pode ser aumentada 
ou reduzida pelos próprios Estados-Membros, a fim de neutralizar os efeitos orçamentais.

Alguns partidos consideram que a directiva MCCCIS proposta é proporcionada, porque as 
empresas que operam em vários Estados-Membros podem optar por participar neste regime, 
ao passo que as outras empresas não são tributadas neste regime. Segundo estes partidos, a 
redução dos encargos administrativos é muitas vezes superior aos custos de execução da 
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Administração Fiscal.


