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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

18.5.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(40/2011)

Assunto: Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia sobre a proposta de 
directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades (MCCIS)
(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 observa o princípio da 
subsidiariedade.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é o órgão competente pela conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia 
sobre a proposta em epígrafe.
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ANEXO

RESOLUÇÃO

do Sejm da República da Polónia

de 13 de Maio de 2011

sobre a não conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de directiva do 
Conselho relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades (COM(2011) 121 final)

O Sejm da República da Polónia, com base no artigo 148.ºcc do seu Regimento, 

concluiu que a proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável comum 

consolidada do imposto sobre as sociedades (COM(2011) 121 final) não observa o princípio 

da subsidiariedade previsto no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. A proposta 

viola o princípio da subsidiariedade pelo facto de a União Europeia não ter competência para 

adoptar actos legislativos no domínio dos impostos directos. O parecer fundamentado que 

contém as razões pelas quais o Sejm considera esta proposta incompatível com o princípio da 

subsidiariedade figura em anexo à presente resolução.

O PRESIDENTE DO SEJM

Grzegorz Schetyna
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Anexo à resolução do Sejm da República da Polónia de 13 de Maio de 2011

Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia, de 13 de Maio de 2011, sobre a não 

conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de directiva do Conselho 

relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 

(COM(2011) 121 final)

Após apreciação da proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria 

colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (COM(2011) 121 final), o 

Sejm da República da Polónia concluiu que a referida proposta não observa o princípio da 

subsidiariedade previsto no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. A proposta viola o

princípio da subsidiariedade pelo facto de a União Europeia não ter competência para adoptar 

actos legislativos no domínio dos impostos directos.

Nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia, a União actua 

unicamente dentro dos limites das competências que os Estados-Membros lhe tenham 

atribuído nos Tratados para alcançar os objectivos fixados por estes últimos. As competências 

que não sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados-Membros. No entender 

do Sejm, a União Europeia não tem competência para adoptar actos legislativos em matéria de 

cálculo da matéria colectável do imposto sobre as sociedades. O Sejm considera que a 

Comissão Europeia, ao adoptar a proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria 

colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, extravasou as atribuições 

conferidas à União Europeia e actuou num domínio da exclusiva competência dos 

Estados-Membros.

A Comissão Europeia indica o artigo 115.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) como base jurídica da proposta de directiva. Nos termos deste artigo, 

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, adopta directivas para a aproximação das disposições legislativas, 
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regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham incidência directa no 

estabelecimento ou no funcionamento do mercado interno. Para determinar que actos 

legislativos podem ser adoptados pela União Europeia nos termos do artigo 115.º do TFUE, é 

indispensável a articulação com outras disposições do Tratado.

O mercado interno, a que se refere o artigo 115.º do TFUE, compreende um espaço 

sem fronteiras internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e 

dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados (artigo 26.º, n.º 2, do 

TFUE). Nos termos do artigo 114.º, n.º 1, do TFUE, a que se refere o artigo 115.º do mesmo 

Tratado, à realização dos objectivos relativos ao estabelecimento e ao funcionamento do 

mercado interno aplicam-se as seguintes disposições: o Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 

Económico e Social, adoptam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objecto o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. No entanto, de acordo com o disposto 

no n.º 2, o n.º 1 do artigo 114.º não se aplica às disposições fiscais.

Sem prejuízo do disposto no artigo 115.º do TFUE, invocado pela Comissão para 

fundamentar a adopção da proposta de directiva, cabe notar que, nos termos do artigo 113.º do 

TFUE, 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 as 

disposições relacionadas com a harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o 

volume de negócios, aos impostos especiais de consumo e a outros impostos indirectos, na 

medida em que essa harmonização seja necessária para assegurar o estabelecimento e o 

funcionamento do mercado interno e para evitar as distorções de concorrência. Ou seja, o 

âmbito de competência da União Europeia no domínio dos impostos é definido pelo artigo 

113.º do TFUE, que permite apenas a adopção de disposições no que se refere aos impostos 

indirectos. A proposta de directiva do Conselho, porém, diz respeito à matéria colectável 

comum consolidada do imposto sobre as sociedades. O imposto sobre as sociedades não é um 

imposto indirecto e, em consequência, não está abrangido pelo artigo 113.º do TFUE.

Independentemente do facto de nem o artigo 114.º, nem o artigo 115.º do TFUE, 

indicado como base jurídica da proposta de directiva, poderem constituir a base para a 
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adopção de disposições fiscais por parte da União Europeia, resulta evidente que a tentativa 

de utilizar o artigo 115.º do TFUE como base jurídica para a adopção de disposições 

legislativas da União Europeia no domínio dos impostos directos constitui uma violação da 

legislação em vigor, nomeadamente do artigo 113.º do TFUE, que regulamenta as 

competências da UE no domínio dos impostos indirectos. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 5.º, n.º 2, do TUE, a competência no que se refere aos impostos directos pertence 

exclusivamente aos Estados-Membros.

Visto que, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, do TUE, o exercício das competências 

atribuídas à União Europeia assenta no princípio da subsidiariedade, a inobservância dos 

limites dessas competências constitui uma violação do princípio da subsidiariedade.


