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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.

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

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado da Câmara dos Representantes 
da República de Malta sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Proposta de Directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades (MCCCIS) – COM(2011)121

Parecer fundamentado da Câmara dos Representantes, Parlamento de Malta

Tendo em conta que o principal objectivo da proposta de Directiva do Conselho relativa a uma matéria 
colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) é a eliminação de importantes 
obstáculos ao crescimento no mercado interno, em particular os relacionados com a existência de 27 sistemas 
nacionais de tributação diferentes, o Parlamento de Malta considera que esse objectivo não será atingido. A 
Comissão Europeia defende que esta matéria requer uma abordagem comum no que se refere às regras 
aplicáveis, por exemplo, às perdas ao nível transfronteiras e à isenção da tributação das reestruturações dos 
grupos. O Parlamento de Malta considera que os meios nacionais podem ser uma forma mais eficiente de
cumprir os objectivos desta directiva.

Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade tornam-se pertinentes quando a União e os seus 
Estados-Membros têm competência partilhada num determinado domínio nos termos do Tratado da União 
Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Não sendo esse o caso, o problema não se 
põe. A competência exclusiva da União em matéria fiscal está obviamente excluída. Por conseguinte, a única 
outra opção (assumida pela Comissão) é que a União e os Estados-Membros devem partilhar competências em 
matéria fiscal, na medida em que o Tratado o permita, no que se refere ao mercado interno em geral. Põe-se, no 
entanto, a questão de saber se a União tem poderes para adoptar as medidas de harmonização fiscal previstas na 
medida proposta.

Os poderes da União para actuar

A versão mais recente do Tratado é, ainda mais do que as anteriores, bastante clara ao estabelecer que a União e 
as respectivas instituições actuam no rigoroso respeito dos limites das competências que lhes tenham sido 
atribuídas nos Tratados (princípio da atribuição). Este é o rumo que tem sido seguido desde o Tratado de 
Maastricht e que foi reforçado com os resultados negativos nos referendos sobre o Tratado Constitucional na 
Irlanda e em França em 2005.

No presente caso, a Comissão considera que os poderes são atribuídos à União em conformidade com o artigo 
115.º TFUE, que permite ao Conselho, deliberando por unanimidade nos termos de procedimento legislativo 
especial, e após consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, adoptar directivas para a 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham 
incidência directa no estabelecimento ou no funcionamento do mercado comum.

A fundamentação da Comissão parece partir do princípio de que o artigo 115.º é aplicável se o artigo 114.º não 
puder ser aplicado pelo facto de o n.º 2 do artigo 114.º  excluir a aplicação do n.º 1 do artigo 114.º – ou seja, 
excluir a aplicação do processo legislativo ordinário – em matéria fiscal. Assim, subentende-se que a Comissão 
considera que o n.º 2 do artigo 114.º não resolve a questão da harmonização fiscal, e a legislação em matéria 
fiscal apenas pode ser harmonizada com a aplicação do artigo 115.º, embora o artigo 115.º contenha a ressalva 
de aplicação sem prejuízo do disposto no artigo 114.º.

Contudo, o artigo 115.º refere-se à “aproximação”, entre outras, das disposições legislativas, o que normalmente 
implica que se pretende alcançar um resultado comum através da convergência das legislações nacionais para 
atingir esse fim. Em geral, não implica a unificação das leis nem a criação de uma legislação ou de um sistema 
europeu único. No passado, qualquer iniciativa ambiciosa da mesma natureza teria de ser admitida por meio de 
um regulamento e por meio de outra base jurídica prevista no Tratado, diferente das disposições em matéria de 
“aproximação” das leis. Além disso, nos últimos anos, o Tribunal de Justiça da União Europeia restringiu a 
utilização do artigo 114.º pela Comissão (as principais disposições em matéria de aproximação das disposições 
legislativas, que permitem uma maioria qualificada em vez de unanimidade no Conselho). Por exemplo, decorre 
do processo “Publicidade e patrocínio dos produtos do tabaco” (processo C-376/98) que é necessário estabelecer 
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que uma acção da União contribuiria para a criação ou o funcionamento do mercado interno e não ultrapassaria 
esse fim específico. Em particular, essa acção não deve ter como resultado a eliminação da concorrência. 
Tão-pouco deve ter o objectivo de regular o mercado interno, em especial através da ingerência nos poderes dos 
Estados-Membros, muito menos sem um claro exame da ligação entre cada medida proposta e os objectivos do 
mercado interno à luz do Tratado na sua globalidade.

Além disso, o n.º 2 do artigo 4.º do Tratado da União Europeia (pós-Lisboa) estipula que a União respeita as 
funções essenciais dos Estados-Membros. Não existe uma definição exaustiva dessas “funções essenciais” dos 
Estados-Membros no artigo 4.º, e o Parlamento de Malta considera que a medida em questão poderia constituir 
(e constitui de facto) uma ingerência naquilo que sempre se considerou serem essas “funções essenciais” (colecta 
e soberania fiscal).

O Parlamento de Malta manifesta a sua convicção de que, no quadro do Tratado de Lisboa, se instado nesse 
sentido, o Tribunal de Justiça deve interpretar e aplicar rigorosamente estas disposições e princípios do Tratado, 
cumprindo as expectativas dos Estados-Membros quando ratificaram o Tratado de Lisboa.

Assim o Parlamento de Malta considera que os tratados não conferem poderes às instituições para adoptarem 
uma medida que visa estabelecer um sistema de MCCCIS para determinar a matéria colectável do imposto sobre 
as sociedades, através de consolidação e distribuição (repartição), e, num sentido mais lato, como uma directiva 
ao abrigo do artigo 115.º. Por conseguinte, tendo em conta a disposição categórica relativa ao princípio da 
atribuição nos novos tratados, a Comissão tem o dever absoluto de demonstrar que qualquer proposta ao abrigo 
do artigo 115.º (interpretado no contexto do artigo 114.º) se insere no seu mandato. Não é esse o caso quando 
uma medida leve à criação de um sistema que ultrapassa largamente os limites da harmonização das disposições 
legislativas e interfere ainda mais na soberania fiscal enquanto função essencial do Estado.

As razões pelas quais o Parlamento de Malta considera que esta proposta da Comissão viola o princípio da 
subsidiariedade são as seguintes:

• Em termos gerais, as novas regras previstas na proposta de MCCCIS constituem, elas próprias, uma fonte de 
incerteza, pois não assentam sobre um historial de interpretação, quer das administrações fiscais, quer dos 
tribunais. Além disso, dado que a MCCCIS é opcional, além de 27 regimes diferentes válidos, as empresas 
têm ainda de lidar com a MCCCIS. Embora se possa argumentar que este sistema traria algumas vantagens às 
grandes empresas, as pequenas empresas poderiam ter dificuldade em determinar qual seria o melhor sistema 
para si – o que é válido tanto para as empresas que fazem parte de um grupo como para as que não fazem.
Nos termos da directiva proposta, estas últimas dispõem também da faculdade de aplicar a MCCCIS. Além 
disso, embora a proposta não tenha impacto nas taxas de imposto aplicadas pelos Estados-Membros, é bem 
possível, dado que ela não é neutra em termos de rendimento, que os Estados-Membros se vejam na 
contingência de alterar as taxas em qualquer caso. Embora o objectivo da MCCCIS seja a criação de uma 
acção coordenada, devido ao carácter opcional da MCCCIS e ao facto de se aplicar também a empresas que 
não pertencem a um grupo, ela não terá esse efeito. Por conseguinte, os objectivos da directiva em questão 
não serão realizados com mais eficiência a nível da UE.

• Embora a MCCCIS possa proporcionar uma certa redução dos custos de conformidade, a opção entre um 
cálculo separados do lucro e a MCCCIS não pode constituir uma proposta adequada. Além disso, a noção de 
“balcão único” dá a impressão de que todos os contribuintes se relacionam com uma única administração 
fiscal. No entanto, embora no sistema normal as empresas e as pessoas singulares interajam com as 
autoridades fiscais respectivas, ao abrigo da MCCCIS, cada uma das empresas teria de reforçar a interacção 
com o contribuinte principal, tanto na consolidação como durante as auditorias da autoridade competente 
principal. Este encargo deve-se à obrigação, prevista na MCCCIS, de cada uma das empresas guardar todos 
os registos e documentos justificativos. Além disso, não é claro se a MCCCIS é necessária para uma redução 
dos custos de cumprimento em termos de estimativas de declarações fiscais. Este objectivo pode ser atingido 
através de outros meios subsidiários e proporcionais. Por exemplo, com a introdução de meios electrónicos a 
nível dos Estados-Membros, estes custos poderiam sofrer uma forte redução. Além disso, as empresas que 
adoptassem a MCCCIS (independentemente de fazerem parte de um grupo) teriam de suportar custos 
adicionais devido à mudança. Este factor é particularmente relevante para as pequenas e médias empresas. 
Assim, não é realmente necessária qualquer acção a nível da UE para atingir este objectivo. O Parlamento de 
Malta considera que a acção a nível dos Estados-Membros deve ser suficiente para reduzir os encargos 
administrativos.
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• Um dos objectivos da MCCCIS é a eliminação do complexo sistema de preços de transferência que 
actualmente é aplicado às transacções dos grupos. O Parlamento de Malta considera ainda que a MCCCIS 
não elimina os preços de transferência, pois continua a ser aplicada às empresas que não adoptem a 
MCCCIS ou entre empresas do grupo em diferentes MCCCIS1. A própria proposta reconhece que a 
MCCCIS não eliminará os litígios entre Estados-Membros. Além disso, já existe um mecanismo para dirimir 
litígios entre Estados-Membros nesta matéria, nomeadamente acordos para evitar a dupla tributação e o 
acordo de arbitragem. De igual modo, o Fórum Conjunto da UE em matéria de Preços de Transferência 
reúne representantes da administração fiscal dos Estados-Membros e representantes do sector de comércio, 
para resolver questões relacionadas com os preços de transferência. Neste domínio, o fórum atingiu 
resultados apreciáveis, incluindo a proposta de código de conduta com orientações sobre o valor, que 
mereceram a aprovação do Conselho da União Europeia. Por conseguinte, não é necessária qualquer acção a 
nível da UE para atingir este objectivo, pois os mecanismos necessários já existem. Não há qualquer 
indicação de que a proposta de MCCCIS pudesse facilitar a consecução deste objectivo, pois a própria 
MCCCIS reconhece que poderiam existir alguns litígios.

• A MCCCIS visa ter plenamente em conta as actividades comerciais transfronteiras e, assim, evitar a 
tributação suplementar, a fim de que os lucros e perdas sejam consolidados a nível da UE2. Embora a 
consolidação permita alcançar este resultado, os Estados-Membros podem tomar medidas a nível nacional 
para reduzir as perdas do grupo, e o Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre esta matéria (ver processo C-
446/03, Marks & Spencer plc contra David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)). Não é necessária 
acção a nível da UE para atingir este objectivo, pois podem ser tomadas medidas adequadas nestas matérias 
a nível nacional.

• Outro objectivo da MCCCIS consiste em reduzir as oportunidades de planeamento fiscal ilegítimas ou não 
previstas de que gozam as sociedades graças à aplicação paralela de 27 sistemas relativos à tributação das 
sociedades na União, através da inclusão de uma disposição genérica de luta contra a fraude, 
complementada por medidas destinadas a limitar tipos específicos de práticas abusivas3. O Parlamento de 
Malta considera que os mecanismos existentes, designadamente o Grupo do Código de Conduta 
(Fiscalidade das Empresas), regulam as práticas fiscais abusivas na UE. Este grupo faz recomendações que 
posteriormente são aprovadas pelo Comité Económico e Social. Por conseguinte, o Parlamento de Malta 
considera que não é necessária acção a nível da UE para atingir este objectivo, pois os mecanismos já 
existem e não há qualquer indicação de que a MCCCIS possa facilitar a consecução do objectivo.

• A fórmula de repartição corresponde ao elemento de consolidação da proposta. O Parlamento de Malta 
considera que esta fórmula causa distorções no que se refere às vantagens comparativas e competitivas dos 
Estados-Membros, pois beneficia as economias que ainda dependem de sectores económicos que implicam 
mão-de-obra intensiva e penaliza as economias com um nível de produtividade relativamente elevado e/ou 
em transição para actividades económicas de valor acrescentado e/ou cujo mercado tem uma dimensão 
limitada. Além disso, estudos4 revelam que:

- A carga fiscal sobre o rendimento potencial das sociedades aumentará com a MCCCIS. A principal 
razão desse aumento está relacionada com o mecanismo de repartição, que implica a atribuição de uma 
parte maior dos rendimentos aos Estados-Membros e a tributação desses rendimentos nos Estados-
Membros a uma taxa de imposto sobre o rendimento das sociedades mais elevada.

- A fórmula de repartição deverá causar um forte desequilíbrio e não reflecte a base económica de uma 
empresa moderna. Estas distorções significam que os impostos podem funcionar como um entrave 
efectivo às transacções comerciais. É provável que as empresas analisem outros locais para investir fora 
da UE, sendo as economias europeias dependentes do investimento directo estrangeiro para o seu 
crescimento económico as mais afectadas. Além disso, um maior enfoque nos elementos do mecanismo 
de afectação poderá provocar distorções importantes nas decisões em matéria de emprego.

O Parlamento de Malta salienta que os Chefes de Estado e de Governo da área do euro concordaram que “o 
                                               
1 Artigo 123.º da proposta.
2 Considerando 6.
3 Considerandos 10 e 20.
4 Um estudo sobre o impacto da proposta de matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades nos contribuintes colectivos europeus, de Janeiro de 2011, realizado pela Ernst & Young.
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estabelecimento de uma base comum do imposto sobre as sociedades poderá ser uma forma neutra, em termos de 
receitas, de garantir a coerência dos diversos sistemas fiscais nacionais, respeitando simultaneamente as 
estratégias fiscais de cada país, e de contribuir para a sustentabilidade orçamental e a competitividade das 
empresas europeias”. Uma matéria colectável comum do imposto sobre as sociedades pode não ter qualquer 
efeito no rendimento, se forem respeitadas as vantagens comparativas e competitivas dos Estados-Membros. 
Além disso, os Chefes de Estado e de Governo da área do euro fazem referência a uma matéria colectável 
comum do imposto sobre as sociedades e não a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades.

Por conseguinte, o Parlamento de Malta considera que a fórmula não cumpre a premissa do objectivo de que será 
mais fácil a sua consecução a nível da UE. Pelo contrário, a acção proposta a nível europeu pode ter efeitos 
negativos.

Conclusão
1. O Parlamento de Malta considera que os tratados não conferem inequivocamente poderes às 

instituições para adoptarem, ao abrigo do artigo 115.º, uma directiva que tenta determinar o 
sistema proposto na MCCCIS para estabelecer uma matéria colectável do imposto sobre as 
sociedades, através de consolidação e repartição, nem em que medida. Por conseguinte, tendo 
em conta a disposição categórica relativa ao princípio da atribuição nos novos tratados, a 
Comissão tem o dever absoluto de demonstrar que cada medida proposta ao abrigo do artigo 
115.º (interpretado no contexto do artigo 114.º e também do artigo 4.º TUE) se insere no seu 
mandato. Não é esse o caso se a medida equivaler à criação de um sistema que ultrapassa 
largamente os limites da harmonização das disposições legislativas e interfere na soberania 
fiscal enquanto função essencial do Estado.

2. Em cada caso, o exercício de qualquer poder assumido pela União (se não for exclusivo) deve 
cumprir o princípio da subsidiariedade e também o da proporcionalidade. Para tanto, a 
Comissão deve demonstrar:

(1) que a acção voluntária dos Estados-Membros, individualmente ou em conjunto, não 
seria suficiente para alcançar os resultados pretendidos, podendo a acção proposta ser 
mais eficiente a nível da UE (subsidiariedade), e

(2) que a medida é necessária para facilitar o estabelecimento e o funcionamento do 
mercado interno, sem ultrapassar o que é necessário para atingir o objectivo: a directiva 
proposta não vai além do necessário para eliminar obstáculos aparentes e seria adequada, 
necessária e proporcional para a consecução do objectivo (proporcionalidade). Além 
disso, na apresentação da proposta, a Comissão necessita de justificar em pormenor que a 
proposta respeita integralmente estes princípios e que os benefícios são superiores aos 
efeitos negativos. O Parlamento de Malta não considera que a actual proposta cumpra 
estes requisitos. Não foram apresentadas justificações qualitativas ou quantitativas 
suficientes. O Parlamento de Malta reitera que essas justificações não existem e que as 
medidas são consideravelmente especulativas.

Embora a Comissão tenha reconhecido, e insista, que o artigo 115.º (unanimidade no Conselho) é a base jurídica, 
esta proposta está ligada à soberania dos Estados-Membros em matéria de tributação directa e o resultado 
previsto é a impossibilidade de Malta e os outros Estados-Membros tomarem decisões em matéria de política de 
tributação – por exemplo, a taxa de imposto – que podem ter um efeito negativo na situação económica a curto, 
médio e longo prazo. O artigo 115.º, a base jurídica adoptada pela Comissão, exige unanimidade no Conselho. 
Assim, para merecer a aprovação de um Estado-Membro, a medida não deve impedir os Estados soberanos, nem 
agora nem no futuro, de formularem a política nacional em todos os seus elementos. Tão-pouco é do interesse da 
União agir de uma forma que afecte a base fiscal ou orçamental de um ou vários membros. No entanto, é 
precisamente isso que a medida em questão procura fazer. A actual proposta afecta a autonomia nacional em 
relação a este aspecto e, por conseguinte, a possibilidade de o Estado estruturar a tributação em função das suas 
características socioeconómicas, a nível central, regional ou local.

Em seguindo lugar, no que respeita à escolha do modelo de MCCCIS e, em particular, o elemento da 
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consolidação (repartição do rendimento) – um elemento básico da proposta – a proposta faz referência ao 
modelo (de entre os vários que estão disponíveis) que mais alterações impõe as sistemas fiscais nacionais em 
vários Estados-Membros, ao mesmo tempo que sobrecarrega as economias nacionais e a UE com encargos 
suplementares, de resultados duvidosos a curto, médio e longo prazo. Na verdade, são esperados resultados 
negativos a vários níveis: PIB, perda de receitas, despesas e emprego. Não foi demonstrado com clareza que a 
proposta serve o bem comum da UE, o que é requerido para este fim, e que os Estados-Membros não 
conseguiriam alcançar o mesmo resultado de forma satisfatória agindo individualmente. Os Estados-Membros 
podem tomar medidas conducentes à consecução de vários objectivos “específicos”. Vários factores podem ser 
aplicados pelos Estados-Membros, individual ou conjuntamente, usando mecanismos que:

i) não violem desta forma ou gravemente os poderes dos Estados-Membros, e

ii) proporcionem condições suficientemente atractivas para incentivar a actividade transfronteiras. 
Além disso, é possível alcançar mais afinidades e objectivos mais vastos de uma forma 
equilibrada, através de cooperação e com níveis mais baixos de harmonização do que aqueles 
que estão a ser propostos, por exemplo, através de uma matéria colectável comum do imposto 
sobre as sociedades sem consolidação.

Por conseguinte, não é possível à Comissão argumentar que os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade estão a ser respeitados. Opções menos invasivas podem contribuir para a consecução dos 
objectivos visados, a curto e longo prazo, sem uma interferência significativa e com reduzidos efeitos negativos.

Importa relembrar que até os objectivos da União mudaram e se tornaram mais vastos, o que obriga a ponderar 
os novos objectivos e prioridades face ao da integração directa com vista a eliminar as barreiras, reais ou 
percepcionadas, para que o mercado interno seja concluído. No que se refere à Comunidade Europeia, outros 
valores e objectivos coexistem com os valores e objectivos da integração. A estabilidade económica e fiscal 
conta-se, inequivocamente, entre esses objectivos.

O Parlamento de Malta considera que a proposta actual não satisfaz, nem foi demonstrado que satisfaça, o 
princípio da subsidiariedade nem o princípio da proporcionalidade.

Tendo em conta o impacto na soberania do Estado e as graves consequências que se antevêem desta 
medida na sua forma actual, em particular para as economias dependentes de serviços com planeamento 
há décadas, pois os benefícios, para uma série de Estados-Membros e para a União, são inexistentes em 
comparação com os danos, ou são especulativos e duvidosos:

O Parlamento de Malta decidiu opor-se à proposta e dirigir o presente parecer fundamentado ao abrigo 
do procedimento definido no artigo 6.º do Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, anexado ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

17 de Maio de 2011

Câmara dos Representantes
Parlamento de Malta


