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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

31.5.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(45/2011)

Assunto: Parecer fundamentado apresentado pela Câmara de Deputados da Roménia 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.

Nos termos do Regimento do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é responsável 
pela monitorização do respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, a título informativo, um parecer fundamentado emitido pela Câmara de 
Deputados da Roménia sobre a proposta supra.
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ANEXO

Parlamento Romeno
Câmara de Deputados

Bucareste, 18 de Maio de 2011

   

Parecer fundamentado
sobre a proposta de Directiva do Conselho

relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
(MCCCIS) (COM(2011)0121)

Tendo em conta o Tratado de Lisboa e, nomeadamente, os artigos 5.º e 12.º do TUE e os 
Protocolos n.os 1 e 3 anexados àquele Tratado,

Tendo em conta a Constituição romena, conforme alterada e, nomeadamente, o seu artigo 
148.º,

Tendo em conta a Decisão n.º 11/2011 da Câmara de Deputados,

Tendo em conta o parecer fundamentado emitido pela Comissão dos Orçamentos, Finanças e 
Banca na sua sessão de 10 de Maio de 2011,

Tendo em conta a posição do Governo romeno, conforme expressa através do Departamento 
dos Negócios Estrangeiros,

A Câmara de Deputados, no exercício do seu direito de supervisão relativamente ao 
cumprimento dos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade da proposta de Directiva 
do Conselho relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades (MCCCIS) (COM(2011)0121), apresentada pela Comissão Europeia em 16 de 
Março de 2011, adoptou o seguinte parecer fundamentado:

Descrição e finalidade

1. A proposta de directiva visa, através das medidas previstas, acima de tudo, a criação de uma 
matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, tendo em vista o 
melhoramento da eficiência económica da distribuição do capital produtivo na UE através da 
redução das distorções fiscais nas decisões de investimento e, consequentemente, através do 
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aumento das possibilidades de realização de investimentos transfronteiriços.

A base jurídica em que a Comissão Europeia se fundamentou é o artigo 115.º do TFUE, nos 
termos do qual o Conselho, deliberando por unanimidade de acordo com um processo 
legislativo especial, pode emitir directivas tendo em vista a aproximação das leis, 
regulamentos ou disposições administrativas dos Estados-Membros que afectem directamente 
o estabelecimento ou o funcionamento do mercado interno.

A avaliação do cumprimento do princípio da subsidiariedade foi realizada considerando os 
dois critérios estipulados no artigo 5.º do TUE:

- o critério da insuficiência da acção ao nível nacional (os objectivos da acção 
proposta não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros) e;

- o critério da mais-valia conferida pela acção ao nível da UE (os objectivos da 
acção proposta podem, devido às dimensões ou aos efeitos da mesma, ser mais bem 
alcançados ao nível da UE).

Foi igualmente efectuada uma avaliação das consequências da aplicação da directiva em 
termos da independência fiscal dos Estados-Membros, bem como uma avaliação da 
adequação da escolha da base jurídica.

Critério da insuficiência da acção ao nível nacional

2. A Comissão Europeia alega que a acção ao nível nacional seria insuficiente e faz notar que 
os 27 diferentes sistemas de fiscalidade sobre as sociedades impedem o funcionamento 
adequado do mercado interno, e que a acção ao nível individual por parte dos 
Estados-Membros não pode solucionar esta questão.

A obrigação que incumbe à Comissão Europeia, no sentido de substanciar a sua apresentação 
de uma proposta de directiva, exige também uma avaliação aprofundada da situação actual. Tal 
avaliação também deverá considerar, a título de alternativa, de que forma uma melhor 
coordenação e cooperação entre os Estados-Membros (e as suas administrações fiscais) 
poderiam ajudar a evitar a dupla tributação e outros obstáculos transfronteiriços, tendo em conta 
a legislação da UE em vigor em matéria de cooperação e a troca de informações entre 
Estados-Membros no domínio da fiscalidade directa.

Critério da mais-valia acrescentada pela acção ao nível da UE

3. O critério da mais-valia conferida não foi substanciado através de uma apresentação clara e 
quantificável das vantagens proporcionadas pela acção ao nível da UE:

- a análise do impacto levada a cabo pela Comissão Europeia revela os efeitos 
insignificantes – ou até adversos – ao nível da UE no seu todo, decorrentes da introdução 
da matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (o modelo de 
equilíbrio geral CORTAX);

- a fórmula adoptada na afectação da matéria colectável utiliza três critérios – mão-de-
obra, activos e vendas – que poderão ser considerados desequilibrados, não equivalentes 
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ou desiguais. A fórmula proposta teria efeitos adversos nas receitas de alguns 
Estados-Membros, incluindo a Roménia;

- na exposição de motivos, a Comissão afirma que a proposta não tem por objectivo 
influenciar a escala ou a distribuição das matérias colectáveis do imposto sobre as 
sociedades da UE. Consequentemente, não foram definidos quaisquer objectivos 
relativamente à distribuição ou neutralidade das receitas para os Estados-Membros.
Além disso, a Comissão Europeia limita-se a especificar que "não devem ser tiradas 
conclusões gerais quanto ao efeito final nas receitas ou na situação orçamental dos 
vários Estados-Membros, uma vez que estas dependerão de opções políticas à escala 
nacional no que respeita a possíveis adaptações na articulação dos diferentes 
instrumentos fiscais e nas taxas de imposto". Estas opções estratégicas ao nível 
nacional assumirão, com efeito, a forma de ajustamentos por parte dos 
Estados-Membros, visando a preservação das suas receitas fiscais e desencadeando 
uma reacção em cadeia em que cada ajustamento conduzirá a outras respostas. A 
aplicação da directiva poderá criar uma atmosfera de incerteza e de imprevisibilidade 
que terá efeitos adversos no investimento;

- os efeitos positivos nas sociedades transnacionais são de duas ordens:

 redução nos custos de conformidade, resultando em ganhos de eficiência líquidos 
para todos os agentes económicos (empresas privadas, Estado, famílias);

 pagamento de menos impostos e, consequentemente, a obtenção de maiores lucros 
líquidos por parte das empresas, dadas as possibilidades de consolidação dos 
prejuízos e de internalização dos preços através da eliminação da definição dos 
preços para as transacções transnacionais de acordo com o princípio da "plena 
concorrência". Estes efeitos positivos não são contudo resultado de ganhos líquidos 
em termos de eficiência, mas de uma transferência concreta de dinheiros públicos, 
sujeitos à pressão da consolidação fiscal, para as contas de resultados das 
empresas. Não foi feita qualquer avaliação sobre os efeitos dessa transferência, que 
resultaria numa redução das receitas públicas, sobre o bem-estar geral.

- A transposição para o direito nacional e a aplicação da directiva são susceptíveis de 
gerar (significativos) custos financeiros e administrativos adicionais para as 
autoridades fiscais nacionais devido à existência simultânea de dois sistemas fiscais 
distintos para a gestão do mesmo imposto e à necessidade de estabelecer e instituir a 
infra-estrutura de cooperação entre as autoridades nacionais.

- Para compensar os resultados pouco convincentes, em termos do bem-estar geral na UE, 
proporcionados pelo modelo CORTAX, a Comissão Europeia sublinha os benefícios 
dinâmicos a longo prazo de uma integração continuada do mercado interno, o que, por 
um lado, terá como efeito a substituição dos investimentos nacionais por outros 
transfronteiriços e, por outro, o aumento do atractivo da UE no seu todo para os 
investidores multinacionais. Trata-se de uma mera suposição, para a qual não foi dada 
qualquer prova concreta. Além disso, a afirmação, por parte da Comissão, de que haverá 
efeitos dinâmicos assenta nos supostos benefícios decorrentes do aumento da 
competitividade das empresas motivado pela integração do mercado interno. Apesar de 
a competitividade das empresas ser essencial, esta não irá necessariamente reflectir-se 
num aumento da competitividade das empresas em geral. Uma relação positiva entre a 
competitividade das empresas e a prosperidade global das nações só pode ser 
conseguida em determinadas condições. Assim sendo, tais argumentos precisam de ser 
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consubstanciados de forma pormenorizada, algo que a Comissão deverá fazer.

Efeitos na soberania fiscal dos Estados-Membros

4. A Comissão considera que, ao manter o controlo sobre as taxas de imposto, os 
Estados-Membros conservam a sua soberania fiscal e, consequentemente, que o princípio da 
subsidiariedade está a ser respeitado.

As receitas fiscais dos Estados dependem, quer do valor nominal da taxa de imposto, quer da 
matéria colectável. A soberania fiscal no domínio do imposto sobre as sociedades exige a 
manutenção do controlo, quer sobre a matéria colectável, quer sobre a taxa de imposto. A 
limitação das possibilidades de exercício desse controlo significa que haverá perda da soberania 
fiscal.

A aplicação da matéria colectável comum consolidada terá efeitos directos na matéria 
colectável de cada Estado-Membro, bem como efeitos indirectos na taxa de imposto, uma vez 
que os Estados-Membros terão de ajustar a mesma para compensar, nas receitas fiscais, os 
efeitos de uma alteração na matéria colectável.

Daí que a aplicação da directiva resultaria numa limitação significativa da soberania fiscal 
dos Estados-Membros.

Consequentemente, os argumentos apresentados pela Comissão são contraditórios e 
insuficientemente fundamentados.

Base jurídica

5. Há uma contradição entre a necessidade de eliminar as barreiras fiscais no mercado único e 
a soberania fiscal dos Estados-Membros. A questão está em saber em que medida é que, em 
nome do funcionamento do mercado único (artigo 115.º TFUE), é possível justificar a limitação 
das competências dos Estados-Membros no domínio da fiscalidade das empresas. Até à data, a 
acção legislativa no domínio da fiscalidade directa tem-se limitado a áreas específicas. A 
presente proposta procura alargar significativamente a acção da UE no domínio da fiscalidade 
das empresas. A necessidade de acção em matéria legislativa ao nível da UE tem, portanto, de 
ser justificada utilizando critérios objectivos. Além disso, a Comissão não apresentou qualquer 
justificação convincente relativamente à forma como a escolha feita por cada Estado-Membro 
relativamente às suas próprias regras fiscais tem de se ater às linhas propostas.

No contexto da UE, o conceito de subsidiariedade tem uma natureza dinâmica (ou 
ambivalente), conforme estabelecido no n.º 3 do Tratado de Amesterdão: "A subsidiariedade 
constitui um conceito dinâmico que deve ser aplicado à luz dos objectivos enunciados no 
Tratado. Permite alargar a acção da Comunidade, dentro dos limites das suas competências, 
se as circunstâncias o exigirem e, inversamente, limitar ou pôr termo a essa acção quando 
esta deixe de se justificar."

O conceito de subsidiariedade deverá assim permitir o alargamento da acção da UE, dentro dos 
limites das suas competências. O artigo 5.º TUE estabelece que, de acordo com o princípio da 
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atribuição de competências, a União actuará apenas nos limites das atribuições que lhe são 
conferidas pelos Estados-Membros nos Tratados. Em termos da presente proposta de directiva, 
cuja base jurídica é o artigo 115.º TFUE, a Comissão, no que diz respeito à subsidiariedade, é 
obrigada a apresentar uma justificação qualitativa e quantitativa para um alargamento da acção 
da UE.

Por estes motivos, a Mesa Permanente da Câmara de Deputados decidiu emitir um parecer 
fundamentado segundo o qual a proposta de directiva não cumpre o princípio de 
subsidiariedade.

O presente parecer fundamentado destina-se aos Presidentes do Parlamento Europeu, do 
Conselho Europeu e da Comissão Europeia.

      (assinatura)

Roberta Alma Anastase

        Presidente do Parlamento Romeno


