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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Comuns do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte 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 expondo 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 Comuns do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre a proposta em epígrafe.
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ANEXO

Parecer Fundamentado da Câmara dos Comuns

Apresentado aos presidentes do Parlamento Europeu, Conselho e Comissão, nos termos do artigo 6.º do 

Protocolo (n.º 2) relativo à Aplicação dos Princípios da Subsidiariedade e da Proporcionalidade

Proposta de directiva relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as
sociedades (7263/11)

Dispositivo do Tratado para apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade

1. O princípio da subsidiariedade foi estabelecido a fim de assegurar que as decisões sejam tomadas tão próximo 

quanto possível dos cidadãos da União. O artigo 5.º, n.º 2, do TUE estipula que:

"Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a 

União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da acção considerada não possam ser 

suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, 

podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da acção considerada, ser mais bem alcançados ao 

nível da União."

2. As instituições da UE devem "assegurar continuamente a observância"1 do princípio da subsidiariedade 

definido no Protocolo (n.º 2) relativo à Aplicação dos Princípios da Subsidiariedade e da Proporcionalidade.

3. Assim, a Comissão deve proceder a amplas consultas antes de apresentar propostas de actos legislativos; e as 

consultas em causa devem ter em conta as dimensões regional e local, sempre que for caso disso.2

4. Por força do disposto no artigo 5.º do Protocolo (n.º 2), todos os projectos de actos legislativos devem incluir 

"uma ficha com elementos circunstanciados" que permitam apreciar a observância dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade. Essa ficha deve conter:

— elementos que permitam avaliar o impacto financeiro do projecto;

— no caso das directivas, as respectivas implicações para a regulamentação a aplicar pelos Estados-Membros, 

incluindo, nos casos pertinentes, a legislação regional; e

— os indicadores qualitativos e, sempre que possível, quantitativos que comprovem as razões que permitam 

concluir que determinado objectivo da União pode ser mais bem alcançado ao nível desta.

                                               
1 Artigo 1.º do Protocolo (n.º 2).
2 Artigo 2.º do Protocolo (n.º 2).



CM\867584PT.doc 3/8 PE464.958v01-00

PT

A ficha com elementos circunstanciados deve ainda demonstrar que foi tida em conta a necessidade de assegurar 

que qualquer encargo, de natureza financeira ou administrativa, que incumba à União, aos Governos nacionais, 

às autoridades regionais ou locais, aos agentes económicos e aos cidadãos, seja o menos elevado possível e seja 

proporcional ao objectivo a realizar.

5. Nos termos do preceituado nos artigos 5.º, n.º 2, e 12.º, alínea b), do TUE, cabe aos Parlamentos nacionais 

garantir o respeito pelo princípio da subsidiariedade, de acordo com os procedimentos previstos no Protocolo 

(n.º 2), designadamente o processo de emissão de parecer fundamentado.

O anterior Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade

6. O anterior Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao 

Tratado de Amesterdão, integrava directrizes úteis sobre o modo como o princípio da subsidiariedade devia ser 

aplicado. Essas directrizes continuam a constituir um indicador relevante em matéria de observância do princípio 

da subsidiariedade:

"Para que seja justificada, uma acção comunitária deve preencher os dois requisitos inerentes ao princípio 

da subsidiariedade: os objectivos da acção prevista não podem ser suficientemente realizados pela acção 

dos Estados-Membros no quadro dos respectivos sistemas constitucionais e podem por isso ser mais 

adequadamente realizados por meio de uma acção da Comunidade.

Para determinar se aquela condição se encontra preenchida, devem ser utilizados os seguintes critérios:

• a questão em apreço reveste-se de aspectos transnacionais que não podem ser regulados de forma 

satisfatória por meio de uma acção dos Estados-Membros,

• uma acção empreendida apenas a nível nacional ou a ausência de acção por parte da Comunidade 

são contrárias às exigências do Tratado (tais como a necessidade de corrigir as distorções de 

concorrência, de evitar restrições dissimuladas às trocas comerciais ou de reforçar a coesão 

económica e social) ou lesam significativamente, de qualquer outra forma, os interesses dos 

Estados-Membros,

• uma acção empreendida a nível comunitário apresenta vantagens evidentes, devido à sua 

dimensão ou aos seus efeitos, relativamente a uma acção ao nível dos Estados-Membros."1

Proposta

7. A directiva proposta visa introduzir uma matéria colectável comum consolidada (MCCCIS). Ela prevê um 

conjunto de regras harmonizadas para o cálculo da matéria colectável em sede de tributação dos lucros das 

                                               
1 Artigo 5.º
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sociedades sedeadas em Estados-Membros da UE e permitirá a grupos de empresas calcular o seu lucro total 

consolidado à escala da UE para efeitos fiscais.

8. Esse lucro é subsequentemente imputado às empresas que integram o grupo, de acordo com uma fórmula 

baseada nos respectivos volumes de vendas, massa salarial, número de empregados e activos em cada 

Estado-Membro. Os Estados-Membros podem, então, tributar o lucro imputado às empresas sedeadas no seu 

território.

9. Este sistema de imputação do lucro representa uma alteração significativa do status quo — actualmente, a 

localização do rendimento e a consequente liquidação do imposto devido são feitas em cada Estado-Membro em 

função da contabilidade separada das diversas entidades envolvidas. A proposta redistribui a matéria colectável 

entre os Estados Membros, que continuam a fixar as suas próprias taxas de imposto sobre as sociedades.

10. Caso seja adoptada, a directiva terá de ser transposta para o direito nacional. Os Estados-Membros passam a 

ter de gerir dois sistemas fiscais distintos, o seu sistema nacional, regido pela legislação vigente, e o sistema da 

MCCCIS. Segundo o Governo do Reino Unido, tal não obriga a um ajustamento da legislação em vigor no país, 

mas implica um aumento dos custos: custos adicionais recorrentes derivados da necessidade de coordenação 

com outras administrações; e custos não recorrentes, como os derivados da necessidade de formação de pessoal 

e de actualização dos sistemas de TI.

Avaliação de impacto

11. A proposta da Comissão é acompanhada por uma exposição de motivos, uma síntese da avaliação de 

impacto e a própria avaliação de impacto. O relatório, que segue as orientações do Secretariado-Geral sobre as 

avaliações de impacto, apresenta: "i) uma análise do processo de consulta; ii) uma descrição dos problemas 

existentes; iii) uma declaração dos objectivos da medida proposta; e, iv), uma comparação das diferentes opções 

políticas susceptíveis de atingirem os objectivos enunciados".1 Inclui também os resultados de cinco estudos 

encomendados pela Comissão. As quatro opções políticas alternativas são: a adopção facultativa de uma matéria 

colectável comum consolidada para o imposto sobre as sociedades (MCCIS facultativa) (a solução preconizada), 

a adopção de uma matéria colectável comum obrigatória para o imposto sobre as sociedades (MCCIS 

obrigatória), a adopção facultativa de uma matéria colectável comum consolidada para o imposto sobre as 

sociedades (MCCCIS facultativa) (continuar a existir um regime de "contabilidade separada", não havendo lugar 

à consolidação dos resultados fiscais), e a adopção facultativa de uma matéria colectável comum obrigatória 

para o imposto sobre as sociedades (MCCCIS obrigatória). 

12. A avaliação do impacto da proposta que merece a preferência da Comissão sugere que, se o Reino Unido 

participar com todos os demais 26 Estados-Membros, o seu quinhão da matéria colectável do imposto sobre as 

sociedades à escala comunitária aumentará de 20,3% para 20,5%.

                                               
1 Exposição de motivos, p. 7.
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13. A nível da UE, a avaliação de impacto aponta para um impacto negativo no investimento (de -0,74% a -

0,87%), no emprego (de 0% a -0,01%) e no PIB (de -0,15% a -0,17%), com um ganho meramente marginal da 

eficiência da economia em geral (+0,02%). 

14. No que respeita ao Reino Unido, aponta para um impacto negativo no investimento (de -0,77% a -0,93%), 

no emprego (de -0,03% a -0,04%) e no PIB (de -0,02% a -0,05%), com um ganho meramente marginal da 

eficiência da economia em geral (de 0 a +0,02%).  

15. A Comissão admite que é difícil prever o impacto exacto que a proposta terá nos réditos fiscais dos 

diferentes Estados-Membros. A proposta implica uma redistribuição efectiva da matéria colectável em sede de 

imposto sobre as sociedades pelos Estados-Membros, em função dos factores de imputação aplicados. Na 

exposição de motivos afirma-se que:

"De facto, o impacto nas receitas dos Estados-Membros dependerá, em última análise, das escolhas 

políticas nacionais em relação a eventuais adaptações da diversidade dos instrumentos fiscais ou das taxas 

aplicadas. A este respeito, é difícil prever o impacto exacto sobre cada um dos Estados-Membros. Neste 

contexto, como excepção ao princípio geral, se o resultado da repartição da matéria colectável entre 

Estados-Membros não representar devidamente o âmbito da actividade empresarial, uma cláusula de 

salvaguarda prevê a utilização de um método alternativo."1

A posição do Governo do Reino Unido

16. O Governo do Reino Unido considera que as estimativas da Comissão referentes ao impacto da proposta no 

Reino Unido e a avaliação de impacto no seu conjunto enfermam de deficiências significativas. O Governo do 

Reino Unido rejeita o pressuposto de que seja necessária uma MCCCIS para a consecução dos grandes 

objectivos da proposta ou de que a existência de 27 sistemas nacionais de tributação das sociedades constitua, 

por si mesma, um obstáculo ao bom funcionamento do mercado interno. Não está persuadido de que uma 

MCCCIS seja indispensável para tornar mais simples e eficientes os sistemas de tributação das sociedades na 

UE. No seu entender, os entraves fiscais à actividade transnacional contra os quais a proposta pretende lutar —

custos de conformidade, dupla tributação e sobretributação — podem ser combatidos por outras vias, como a 

coordenação informal ou as soluções bilaterais. Não está, portanto, convencido de que a Comissão tenha 

fundamentado de modo suficiente a necessidade de acção a nível comunitário e comprovado a conformidade da 

proposta com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; quando as negociações tiverem início, o 

Governo instará a Comissão a desenvolver a análise já produzida em matéria de conformidade com a 

subsidiariedade e a proporcionalidade.

                                               
1 Página 6.
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Aspectos da directiva não conformes com o princípio da subsidiariedade

17. A Câmara dos Comuns considera que a proposta de directiva relativa a uma matéria colectável comum 

consolidada do imposto sobre as sociedades não respeita as obrigações processuais estabelecidas no Protocolo 

(n.º 2) nem o princípio da subsidiariedade nos seguintes aspectos. 

i) Incumprimento de requisitos processuais

18. A secção 2.4 da avaliação de impacto (relativa à subsidiariedade e à proporcionalidade) não contém uma 

"ficha com elementos circunstanciados" que permita apreciar a observância do princípio da subsidiariedade (e 

da proporcionalidade), conforme determina o artigo 5.º do Protocolo (n.º 2). Na síntese da avaliação de impacto, 

afirma-se que esta seguiu as orientações do Secretariado-Geral sobre as avaliações de impacto, as quais 

aparentemente não prevêem uma ficha com elementos circunstanciados nos termos do artigo 5.º do Protocolo 

(n.º 2) (ver n.º 11 supra). A secção 2.4 fica muito aquém do grau de pormenor exigido para corroborar a 

conclusão de que a opção pela acção a nível da UE é mais vantajosa, incluindo também considerações 

irrelevantes relativamente à base jurídica e à conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE: 

"2.4. Subsidiariedade e proporcionalidade

O direito da Comunidade [sic] a agir no domínio da tributação directa encontra-se consignado no artigo 

115.º do TFUE, que dispõe que "o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo 

legislativo especial, e após consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, adopta 

directivas para a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 

Estados-Membros que tenha incidência directa no estabelecimento ou no funcionamento do mercado 

interno". Além disso, as opções políticas contempladas estão em consonância com a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia.

Conforme se assinalou nas secções anteriores, o quadro actual de 27 regimes fiscais nacionais diferentes 

para o imposto sobre o rendimento das sociedades obsta ao bom funcionamento do mercado interno. Os 

Estados-Membros não estão em condições de dar uma solução global a este problema. Uma acção não 

coordenada - programada e implementada individualmente por cada Estado-Membro - apenas reproduziria 

a actual situação, porque as empresas continuariam a ter de lidar com tantas administrações quantos os 

países em que são passíveis de tributação. É necessária uma acção à escala da UE para definir um 

enquadramento normativo com regras comuns. A Comissão tomou a iniciativa sabendo que, à luz do 

princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros podem determinar o volume e a composição das 

respectivas receitas fiscais.

As medidas estabelecidas na presente proposta são adequadas e necessárias para a realização do objectivo 

pretendido (ou seja, proporcionais). As propostas de âmbito alargado examinadas no presente documento 

não implicam uma harmonização das taxas de imposto das sociedades à escala da UE, pelo que não 
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restringem a capacidade dos Estados-Membros de influenciar o volume de receita de imposto das 

sociedades como pretendido. Elas não interferem com as escolhas nacionais em matéria de dimensão da 

intervenção do sector público e composição das receitas fiscais. Avançam, sim, uma forma mais eficiente 

de gerir colectivamente os problemas decorrentes da segmentação dos sistemas nacionais de tributação do 

rendimento das sociedades, a fim de aumentar a eficiência do mercado interno. De harmonia com o 

entendimento geral do princípio da subsidiariedade, prevêem soluções que viabilizam uma gestão colectiva 

apta a suprir as insuficiências do mercado imputáveis à coexistência de 27 sistemas fiscais nacionais."1

19. O artigo 5.º TUE assenta no princípio de que as decisões devem ser tomadas tão próximo quanto possível 

dos cidadãos da União. Os desvios em relação a esse princípio não devem ser aceites de ânimo leve, antes devem 

ser fundamentados de forma suficientemente pormenorizada e clara para que um cidadão da UE possa 

compreender as razões qualitativas e quantitativas que fundamentam a conclusão de que se justifica optar por 

uma acção a nível da UE em vez de uma acção a nível nacional. Na sua avaliação de impacto, a Comissão não 

cumpriu a obrigação que sobre ela impende de apresentar uma ficha com elementos circunstanciados relativa à 

subsidiariedade, nos termos do disposto no artigo 5.º do Protocolo (n.º 2).

ii) Incumprimento do princípio da subsidiariedade

20. O objectivo da proposta é enunciado no primeiro considerando:

"(1) As sociedades que pretendem desenvolver as suas actividades transfronteiras na União enfrentam 

sérios obstáculos e distorções no mercado devido à existência de 27 sistemas diferentes em matéria de 

imposto sobre as sociedades. Estes obstáculos e distorções impedem o bom funcionamento do mercado 

interno. Desencorajam o investimento na UE e impedem o cumprimento das prioridades fixadas na 

comunicação adoptada pela Comissão em 3 de Março de 2010, intitulada «Europa 2020, Estratégia para 

um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo». Além disso, também são contrários às exigências 

impostas por uma economia social de mercado altamente competitiva."2

21. A conformidade deste objectivo com o princípio da subsidiariedade é apreciada à luz da orientação 

enunciada no n.º 6 supra.

22. Na avaliação de impacto, presume-se, em lugar de se comprovar por meio de indicadores qualitativos e 

quantitativos, que a questão em apreço envolve aspectos transnacionais que não podem ser regulados de forma 

satisfatória a nível dos Estados-Membros, por exemplo, mediante coordenação informal, como sugere o 

Governo do Reino Unido.

                                               
1 Páginas 15 e 16.
2 Página 11 da proposta.
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23. Como se presume, igualmente, em lugar de se comprovar por meio de indicadores qualitativos e 

quantitativos, que a acção unicamente a nível dos Estados-Membros ou a falta de acção comunitária conflituaria 

com o disposto nos Tratados da UE, no caso vertente em matéria de mercado interno. Se é claro que a 

coexistência de diferentes regimes de tributação do rendimento das sociedades implica encargos adicionais para 

as empresas que operam em mais do que um Estado-Membro, e que a uniformização da matéria colectável do 

imposto sobre as sociedades reduziria esses encargos, daí não se segue que, como sustenta a Comissão, tais 

encargos obstem ao funcionamento do mercado interno: 

"os entraves fiscais com que se deparam as empresas da UE quando se expandem para lá das fronteiras 

nacionais podem ser definidos como entraves indutores de aumento dos custos, que geram restrições à 

entrada no mercado. A eliminação desses entraves é equiparável a uma política de liberalização, a analisar 

no quadro da liberdade de estabelecimento no mercado interno."1

Na avaliação de impacto, não são apresentados indícios suficientes para justificar esta proposta por ser 

"equiparável a uma política de liberalização, a analisar no quadro da liberdade de estabelecimento no mercado 

interno."

24. Na avaliação de impacto não são aduzidos indícios suficientes, sob a forma de indicadores qualitativos e 

quantitativos, de que a acção a nível comunitário, por via da sua escala ou efeitos, ofereça vantagens claras em 

relação à acção a nível dos Estados-Membros. Embora a redução dos custos de conformidade seja estimada na 

casa dos 7%, a avaliação de impacto revela um impacto negativo no investimento, no emprego e no PIB a nível 

da UE, com um ganho meramente marginal da eficiência da economia em geral. Os benefícios para os 

Estados-Membros são igualmente discutíveis: tem-se por necessária uma cláusula de salvaguarda que permita o 

recurso a um método de repartição alternativo, quando a redistribuição da matéria colectável entre 

Estados-Membros seja considerada injusta para um Estado-Membro. 

25. Pelos motivos expostos, a Câmara dos Comuns conclui que a presente proposta não respeita o princípio da 

subsidiariedade. 

                                               
1  Secção 2.3 da avaliação de impacto. "Síntese dos problemas e cenário de base", página 14.


