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Comissão dos Assuntos Jurídicos

26.5.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(42/2011)

Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Nacional da República Eslovaca 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 considerem que o projecto em questão não obedece ao 
princípio da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pela conformidade com o princípio de subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Conselho Nacional da 
República Eslovaca sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

COMISSÃO DOS ASSUNTOS EUROPEUS DO CONSELHO
NACIONAL DA REPÚBLICA ESLOVACA

25.ª reunião

106

R e s o l u ç ã o
da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Nacional da República Eslovaca

12 de Maio de 2011

A Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Nacional da República Eslovaca,

após ter debatido a proposta de directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável 
comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS)

A. Salienta que

a República Eslovaca defende, há muito, a não harmonização dos impostos directos a nível da 
União Europeia;

B. Observa que

é da competência exclusiva dos Estados-Membros da União Europeia definir as taxas de 
impostos;

C. Recorda que

as receitas fiscais totais resultam da combinação do nível da matéria colectável com as taxas 
de impostos;

D. Considera que

a proposta de directiva poderia ter um impacto negativo sobre o crescimento do PIB e o 
emprego, diminuindo, assim, o bem-estar global de muitos Estados-Membros da União 
Europeia e, simultaneamente, não está convencida de que a proposta de directiva contribua 
para a simplificação e a eficácia dos sistemas fiscais na União Europeia, motivando, pelo 
contrário, o aumento dos custos associados à introdução do novo sistema de matéria 
colectável comum do imposto sobre as sociedades, assim como possíveis encargos 
administrativos; 
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E. Salienta que

a Comissão Europeia, na sua avaliação de impacto, não forneceu uma análise das
consequências concretas da implementação da directiva para as receitas orçamentais dos 
Estados-Membros;

F. Entende que

a exposição de motivos da directiva apresentada nos termos do artigo 5.º do Protocolo relativo 
à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade não é suficiente para 
justificar a conformidade com o princípio da subsidiariedade. A Comissão Europeia 
apresentou uma proposta que não pode ser quantificada de forma satisfatória;

G. Considera que

a proposta de directiva está em contradição com o princípio da subsidiariedade e, por isso, 
apresenta, no anexo, um parecer fundamentado nos termos do artigo 12.º do Tratado da União 
Europeia, do Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais e do artigo 6.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;

H. Encarrega

o presidente da comissão

de informar o Presidente do Conselho Nacional da República Eslovaca e o Ministro das 
Finanças da República Eslovaca, o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do 
Parlamento Europeu e o Presidente do Conselho da União Europeia sobre a resolução 
adoptada.

/assinatura/

Anexo à resolução n.º 106 da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Nacional da 
República Eslovaca

1. Em primeiro lugar, cabe assinalar que é do interesse estratégico da República Eslovaca,
defendido a longo prazo aos vários níveis da UE, uma posição de oposição à harmonização 
dos impostos directos. Foi precisamente com base na proposta da Primeira-Ministra da 
República Eslovaca que as conclusões da cimeira dos Chefes de Estado e de Governo dos 
países da área do euro (11.3.2011) sublinharam explicitamente, numa frase concreta, que a 
fiscalidade directa deve continuar a ser da competência dos Estados-Membros. 
Simultaneamente, o Governo da República Eslovaca comprometeu-se, no "Programa do 
Governo para o período 2010 - 2014", a não aceitar a harmonização fiscal a nível europeu no 
domínio dos impostos sobre os rendimentos. A soberania fiscal no domínio dos impostos
directos é considerada, juntamente com a política orçamental independente, uma componente 
decisiva da soberania nacional.
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2. Chamamos igualmente a atenção para os custos associados à implementação do novo 
sistema de matéria colectável comum do imposto sobre as sociedades, assim como para o 
possível aumento dos encargos administrativos. Constatamos que um sistema baseado num 
princípio voluntário implica desvantagens significativas.

3. Consideramos igualmente um aspecto negativo a possível diminuição de uma flexibilidade 
dos Estados-Membros da UE que permita reagir às alterações da realidade económica e do 
ambiente empresarial através da política fiscal, tal como sucede até à data. Propõe-se a 
introdução do sistema MCCCIS sob a forma de uma directiva, pelo que a realização de
alterações, em termos de prazos, se tornará mais exigente do que acontece actualmente nas 
legislações nacionais.

4. Além disso, gostaríamos de declarar que a adopção desta directiva teria um impacto 
negativo sobre o crescimento do PIB e o emprego, sendo também expectável um impacto 
negativo para as receitas orçamentais dos Estados-Membros. A Comissão Europeia 
apresentou uma proposta legislativa, sem quantificar de forma satisfatória os impactos da 
mesma.

5. A Comissão Europeia propõe regulamentar apenas o cálculo da matéria colectável e evitar 
a harmonização das taxas, sendo que sublinhamos que as receitas fiscais totais resultam da 
combinação destes dois factores, isto é, do nível da matéria colectável e das taxas de 
impostos.

6. Consideramos uma lacuna fundamental da proposta o facto de a Comissão Europeia, na 
sua avaliação do impacto, não apresentar uma análise das consequências concretas da 
introdução da MCCCIS para as receitas orçamentais dos Estados-Membros, invocando a 
dificuldade de um cálculo deste tipo, uma vez que as receitas fiscais dependerão das "decisões 
políticas relativas a possíveis adaptações de um conjunto de instrumentos fiscais diferentes ou 
às taxas de imposto aplicadas". Portanto, a Comissão Europeia propõe um novo regime fiscal 
para as sociedades, sem conhecer os seus impactos sobre os orçamentos dos 
Estados-Membros.

7. Um outro aspecto para o qual chamamos a atenção diz respeito aos custos associados à 
introdução do sistema facultativo da MCCCIS para as administrações fiscais dos 
Estados-Membros. Embora o facto de se prever que o regime da MCCCIS seja facultativo 
permita, por um lado, concentração nas sociedades que operam a nível transfronteiriço e que 
poderiam beneficiar deste regime, por outro lado, criam-se 28 sistemas fiscais a funcionar em 
paralelo (introduz-se o sistema da MCCCIS, para além dos 27 sistemas fiscais nacionais 
existentes). Portanto, podemos supor que esta medida não conduza à desejada redução dos 
encargos administrativos para as sociedades, nem a uma cobrança mais eficaz do imposto 
sobre as sociedades, uma vez que exigirá custos suplementares para garantir a administração 
do sistema dual e da cobrança dos impostos sobre as sociedades.


