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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

16.5.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(38/2011)

Assunto: Parecer fundamentado da Assembleia Nacional da República da Bulgária 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, qualquer Parlamento nacional pode, 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 
exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao princípio 
da subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado da Assembleia Nacional da República da Bulgária sobre a proposta em 
referência.
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ANEXO

REPÚBLICA DA BULGÁRIA
41.ª ASSEMBLEIA NACIONAL

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS
E DA SUPERVISÃO DOS FUNDOS EUROPEUS

N.º 153-18-48/12.05.2011

RELATÓRIO

Sobre a proposta de Directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável comum 
consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), N.º 102-00-25/19.04.2011

I. Reunida em 11 de Maio de 2011, a Comissão dos Assuntos Europeus e da Supervisão 
dos Fundos Europeus (CAESFE) discutiu a proposta de Directiva do Conselho relativa a 
uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), 
COM(2011) 121, de 16 de Março de 2011, referida no n.º 28 do Programa de Trabalho Anual 
da Assembleia Nacional (PTA da AN) para 2011 em matéria de assuntos da União Europeia.

II. A proposta de uma MCCCIS apresenta um conjunto único de regras de tributação de 
(grupos de) sociedades que exerçam actividade na UE. Assim, um grupo de sociedades 
elegível poderia calcular o seu rendimento tributável com base num único conjunto de regras 
da UE e apresentar uma única declaração fiscal consolidada para todo o grupo no Estado-
Membro em que a sociedade-mãe (o contribuinte principal) esteja registada. Os lucros 
tributáveis consolidados do grupo seriam repartidos pelas sociedades individuais, de acordo 
com uma fórmula baseada em três factores. Posteriormente, cada Estado-Membro poderia 
tributar internamente os lucros das sociedades em função da taxa de imposto aplicável.

Seria introduzido um novo quadro administrativo, ao abrigo do qual um grupo elegível de 
sociedades a operar em vários Estados-Membros ficaria sob a administração e o controlo das 
autoridades competentes em matéria de imposto sobre as sociedades de um único Estado-
Membro. Os eventuais litígios surgidos nesse Estado-Membro seriam resolvidos perante as 
instâncias judiciais competentes do mesmo.

III.De acordo com a posição apresentada pelo Conselho de Ministros, a República da 
Bulgária opõe-se à introdução de uma matéria colectável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades a nível da União Europeia.

Do ponto de vista da República da Bulgária, a introdução de uma matéria colectável comum 
consolidada do imposto sobre as sociedades para todos os Estados-Membros privaria a UE 
das vantagens competitivas decorrentes da diversidade de normas fiscais e taxas de imposto, o 
que, por sua vez, faria com que o investimento estrangeiro fosse desviado da UE para países 
com regimes fiscais mais favoráveis.
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Além disso, tanto as administrações fiscais como as empresas dos Estados-Membros teriam 
de arcar com custos muito superiores para efectuar a administração do imposto sobre as 
sociedades.

A proposta de directiva do Conselho inclui elementos inaceitáveis para a Bulgária, sendo o 
mais controverso o mecanismo proposto para a repartição da matéria colectável comum 
consolidada. A Bulgária é da opinião de que os três factores incorporados na fórmula de 
repartição não são critérios objectivos que permitam calcular a quota-parte de cada sociedade
na matéria colectável consolidada de um grupo. O mecanismo de repartição proposto não 
reflecte adequadamente as especificidades da economia de cada Estado-Membro, nem as
diferenças entre Estados-Membros no tocante ao desenvolvimento económico e à qualidade 
de vida.

Embora a proposta de directiva não preveja a harmonização das taxas de imposto, os Estados-
Membros só podem contrariar os efeitos negativos da introdução de uma matéria colectável 
consolidada alterando as referidas taxas. Esta alteração privaria os Estados-Membros de um 
mecanismo fundamental para a regulação da estabilidade macroeconómica e da possibilidade 
de garantir o equilíbrio orçamental.

Outra questão importante é a proposta de um quadro administrativo comum. A República da 
Bulgária é da opinião de que as disposições relativas aos procedimentos administrativos 
carecem de uma redacção adequada. Não foram tidas em conta as grandes diferenças entre os 
procedimentos administrativos de tributação das sociedades nos Estados-Membros, nem as 
diferenças em termos de estrutura, funcionários e organização das administrações fiscais. A 
introdução de dois procedimentos paralelos para administrar a tributação das sociedades 
levaria, por um lado, a um aumento considerável dos custos das administrações fiscais e das 
empresas e, por outro, poderia dar origem a situações de discriminação contra grupos de 
contribuintes diferentes no tratamento das mesmas obrigações destes grupos. Na Bulgária, a 
administração do imposto sobre o rendimento das sociedades rege-se pela Lei do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e pelo Código do Processo Tributário e dos 
Seguros. A adopção da directiva levaria a uma alteração total das regras de tributação dos 
lucros e receitas de uma sociedade, independentemente de pertencer ou não a um grupo 
europeu, bem como à introdução de um novo quadro administrativo no Código do Processo 
Tributário e dos Seguros.

IV. A proposta de directiva foi discutida em sede de Comissão do Orçamento e das Finanças
(COF), reunida em 4 de Maio de 2011. 

A COF apoia por unanimidade a posição apresentada pelo Conselho de Ministros sobre a 
proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades, que declara que a República da Bulgária se opõe à introdução 
de uma matéria colectável comum consolidada a nível da UE.

A COF considera que a proposta de directiva relativa a uma MCCCIS é contrária à política 
fiscal e aos interesses nacionais da República da Bulgária.

De igual modo, a COF salienta que a referida proposta não observa os princípios da 
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subsidiariedade e da proporcionalidade. A CE não apresentou indicadores quantitativos e 
qualitativos suficientes que provem que os objectivos das acções propostas não podem ser 
adequadamente alcançados de forma independente por cada um dos Estados-Membros, em 
conformidade com os requisitos previstos no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia e 
no Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, do Tratado de Lisboa. No que respeita ao princípio da proporcionalidade, 
consagrado no artigo 5.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia, a COF considera que a 
proposta de directiva excede o necessário para alcançar os objectivos dos Tratados, visto que 
impõe encargos administrativos e financeiros adicionais aos Estados-Membros.

A CAESFE aprova a posição apresentada pelo Conselho de Ministros, que declara que a 
República da Bulgária se opõe à introdução de uma matéria colectável comum 
consolidada a nível da UE.

Na sequência da discussão da proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria 
colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, a Assembleia Nacional da 
República da Bulgária expressa o seguinte parecer fundamentado, através da Comissão 
dos Assuntos Europeus e da Supervisão dos Fundos Europeus (CAESFE), a transmitir 
às instituições europeias:

1. Durante as discussões sobre questões de actualidade da agenda europeia relativas à nova 
governação económica da União Europeia e ao mercado único, bem como às acções
coordenadas para atenuar os efeitos da crise económica e financeira mundial, a CAESFE 
manifestou, em numerosas ocasiões, a sua posição sobre uma política fiscal comum a nível da 
UE. De acordo com a posição da CAESFE, a introdução de uma política fiscal comum a nível 
da UE deve ser abordada com cautela, de modo a que nenhuma das possíveis alterações tenha 
um impacto negativo na previsibilidade, na estabilidade e na competitividade do ambiente 
empresarial.

2. A CAESFE entende que a proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria 
colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades não observa os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, isto pelos seguintes motivos:

Relativamente ao princípio da subsidiariedade: 

  A CAESFE é da opinião de que a proposta de directiva relativa a uma matéria 
colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades a nível da UE não observa o
princípio da subsidiariedade previsto no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia;

  A CAESFE é da opinião de que a CE não apresentou indicadores quantitativos e 
qualitativos suficientes que provem que os objectivos das acções propostas não podem ser 
adequadamente alcançados de forma independente por cada um dos Estados-Membros, em 
conformidade com os requisitos previstos no Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, do Tratado de Lisboa;

 A CAESFE considera que a matéria colectável de cada Estado-Membro reflecte as 
especificidades da estrutura produtiva do mesmo. Numa economia como a da Bulgária, ainda 
algo atrasada no seu desenvolvimento, é fundamental ter em conta a importância da
recuperação desse atraso. Neste momento, a introdução de uma matéria colectável comum 
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consolidada a nível da UE induziria o chamado "efeito de tesoura" entre os Estados-Membros, 
o que constituiria um obstáculo ao aprofundamento da integração do mercado único;

 A CAESFE apoia a iniciativa da CE de simplificação das normas comuns de 
tributação das sociedades mas, ao mesmo tempo, afirma claramente que uma matéria 
colectável comum consolidada a nível da UE privaria cada um dos Estados-Membros, 
bem como a UE em geral, de vantagens competitivas importantes. O imposto sobre as 
sociedades representa um importante instrumento de estímulo do crescimento económico e do
emprego, razão pela qual deve ser matéria de competência nacional;

  A CAESFE entende que a aplicação da fórmula baseada em três factores que é 
proposta conduziria à redução da matéria colectável em certos Estados-Membros, entre os 
quais a Bulgária, o que, por sua vez, exerceria uma pressão indirecta na taxa de imposto. 
Segundo os cálculos provisórios do Ministério das Finanças da Bulgária, a actual taxa de 
imposto de 10% teria de subir cerca de 3-4% para compensar as quebras verificadas na 
rubrica das receitas do orçamento nacional;

 A CAESFE considera que a questão dos preços de transferência não se resolve
através de uma proposta de directiva, tendo sido meramente transformada numa questão entre 
o grupo e terceiros. Convém também sublinhar que as preferências fiscais a conceder às 
empresas continuam a inserir-se nas competências de decisão nacionais;

 A CAESFE é da opinião de que as únicas medidas que podiam ser tomadas neste 
domínio são as medidas de coordenação dos sistemas fiscais nacionais. Contudo, a matéria 
colectável não deve ser objecto de consolidação.

Em suma, a CAESFE considera que os objectivos da proposta não podem ser melhor 
alcançados a nível da UE.

Relativamente ao princípio da proporcionalidade: 

 A proposta de directiva não observa o princípio da proporcionalidade previsto no
artigo 5.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia, pois, ao introduzir dois sistemas diferentes
de tributação das sociedades, impõe encargos administrativos e financeiros adicionais
aos Estados-Membros, excedendo assim o necessário para alcançar os objectivos dos
Tratados;

 A proposta de directiva visa uma separação total entre normas fiscais e normas 
contabilísticas, através da introdução de um saldo fiscal entre lucros tributáveis e despesas 
como base para determinar a matéria colectável comum. A administração de dois regimes 
paralelos de tributação das sociedades levaria a um aumento significativo dos custos para 
as administrações fiscais e as empresas, em termos de cumprimento das obrigações fiscais e
de aplicação dos novos procedimentos contabilísticos; 

 A adopção da directiva levaria a uma alteração total das regras de tributação dos 
lucros e receitas das sociedades, independentemente de pertencerem ou não a um grupo 
europeu, e à introdução de um novo quadro jurídico. Além disso, tornar-se-ia necessário 
introduzir conceitos de tributação internacional, que são uma novidade absoluta no contexto 
da legislação fiscal nacional e elevariam ainda mais os encargos das empresas e das 
administrações; 

 A proposta de directiva teria um impacto negativo no orçamento nacional, ao passo 
que a cláusula de precaução proposta seria insuficiente para contrariar a redução injustificada 
no âmbito das actividades das sociedades. Este cenário priva os orçamentos nacionais dos 
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Estados-Membros de receitas fiscais, que são parte do planeamento orçamental do exercício 
em causa e estão na base da aplicação das suas políticas nacionais. Além disso, a proposta de
directiva dispõe que os períodos fiscais não têm de corresponder a períodos do 
calendário, podendo variar no seio de um grupo. Isso daria origem a sérias dificuldades de 
natureza administrativa e técnica e aumentaria os custos dos serviços fiscais e 
contabilísticos para as sociedades;

  Apesar da declaração da CE de que as medidas propostas criariam condições mais 
favoráveis para o investimento no mercado único, a República da Bulgária, a par de vários 
outros Estados-Membros, registaria um decréscimo no investimento. Por conseguinte, a
proposta de directiva do Conselho não constitui a solução mais proporcional para os 
problemas do mercado único.

O Relatório e o Parecer Fundamentado baseado no Relatório foram aprovados por
12 votos.

Monika Panayotova,
Presidente da CAESFE


