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Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Representantes da República de Chipre, 
sobre a proposta de directiva do Conselho sobre um sistema comum de imposto 
sobre as transacções financeiras e que altera a Directiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(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.

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

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado da Câmara dos Representantes da República de Chipre, sobre a proposta em 
apreço.
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ANEXO

Parecer fundamentado da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e dos 

Assuntos Europeus da Câmara dos Representantes da República de Chipre

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 do Tratado da União Europeia, relativo à 

aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, foi dirigido aos 

presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão o seguinte parecer 

fundamentado sobre a

Proposta de directiva do Conselho sobre um sistema comum de imposto sobre as 

transacções financeiras e que altera a Directiva 2008/7/CE (CΟΜ(2011) 594).

1 . O âmbito de aplicação do Tratado no que respeita à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade

1.1. O artigo 5.º, n.º 3, do Tratado estipula o seguinte:

"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.

As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em conformidade com o 

Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

Os Parlamentos nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade de 
acordo com o processo previsto no referido Protocolo."
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1.2. De modo semelhante, o artigo 2.º, do Protocolo n.º 2 do Tratado estabelece que, antes de 

propor um acto legislativo, a Comissão procede a amplas consultas. Tais consultas devem, se 

for caso disso, ter em conta a dimensão regional e local das acções consideradas.

1.3. O artigo 5.º, do Protocolo n.º 2 do Tratado determina que:

"Os projectos de actos legislativos são fundamentados relativamente aos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade. 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. A mesma ficha deve conter 

elementos que permitam avaliar o impacto financeiro do projecto, bem como, no caso das 

directivas, as respectivas implicações para a regulamentação a aplicar pelos 

Estados-Membros, incluindo, nos casos pertinentes, a legislação regional. As razões que 

permitam concluir que determinado objectivo da União pode ser melhor alcançado ao 

nível desta serão corroboradas por indicadores qualitativos e, sempre que possível, 

quantitativos. Os projectos de actos legislativos têm 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 atingir."

1.4. Por último, nos termos dos artigos 5.º, n.º 3, e 12.º, alínea b), do Tratado, os parlamentos 

nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com o processo 

previsto no Protocolo n.º 2, ou seja, o processo de apresentação de um parecer fundamentado, 

no prazo de oito semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, nas 

línguas oficiais da União Europeia.

1.5. As directrizes relativas às modalidades de aplicação do princípio da subsidiariedade 

constam do Tratado de Amesterdão, e, mais especificamente, do Protocolo relativo à 

aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Convém notar que essas 

directrizes continuam a ser uma ferramenta útil no exercício deste controlo.

Em particular, a directrizes remetem para o seguinte:
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• 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,

• as acções empreendidas apenas ao nível nacional ou a ausência de acção por parte da

União são contrárias às exigências do Tratado ou lesam significativamente, de qualquer

outra forma, os interesses dos Estados-Membros, e

• uma acção empreendida ao nível da União apresenta vantagens evidentes, devido à sua 

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

Além disso, para determinar se uma acção da União é compatível com o princípio da 

proporcionalidade, a mesma deve cumprir os seguintes critérios:

• a medida a aplicar deve ser adequada à consecução do objectivo de uma acção,

• essa medida não deve exceder o necessário para atingir o objectivo de uma acção.

Os Protocolos conexos, tanto do Tratado de Amesterdão, como do Tratado de Lisboa, 

colocam determinadas restrições à UE na aplicação do princípio da proporcionalidade:

• a forma da acção comunitária deve ser tão simples quanto possível ,e quando a 

União Europeia legisla, deve optar por directivas em vez de regulamentos,

• a necessidade de reduzir os encargos, de natureza financeira ou administrativa, que 

recaiam sobre os governos do Estados-Membros, os agentes económicos nacionais 

e os cidadãos, deve ser tida em devida conta,

• a acção da União deve deixar às instâncias nacionais uma margem de decisão tão 

ampla quanto possível (a terceira destas restrições está substancialmente coberta

pelo âmbito de aplicação do princípio da subsidiariedade).

2. A proposta de directiva sobre um sistema comum de imposto sobre as transacções 
financeiras

2.1. A presente proposta de directiva tem por objectivo estabelecer um sistema comum do 

imposto sobre as transacções financeiras (ITF). Caso seja adoptada, será aplicável a todas as 

operações financeiras, desde que, pelo menos, uma parte na transacção seja estabelecida num 

Estado-Membro e que uma instituição financeira estabelecida no território de um 

Estado-Membro seja parte na transacção, agindo por sua própria conta, ou por conta de 

outrem, ou em nome de outra parte na transacção. A Comissão Europeia justifica a elaboração 
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da proposta com a necessidade de assegurar o bom funcionamento do mercado interno 

europeu e evitar distorções da concorrência, de modo a evitar os incentivos à arbitragem fiscal 

na União e as possibilidades de dupla tributação ou de não tributação.

2.2. Mais concretamente, a Comissão apresenta os seguintes pontos como sendo os 

objectivos da sua proposta:

• aumentar as receitas provenientes do sector financeiro e garantir a sua adequada 

contribuição para as receitas fiscais (identificar novas fontes de receitas, recuperar os 

custos da recente crise financeira, cobrir os custos orçamentais de eventuais novas crises 

financeiras e compensar a isenção do IVA nos serviços financeiros),

• estabilizar o mercado (reduzir os incentivos relativos a uma excessiva assunção de 

riscos, tratar os riscos específicos decorrentes da negociação informatizada) e 

• garantir o bom funcionamento do mercado interno (evitar a dupla tributação e as 

distorções da concorrência).

2.3. O âmbito de aplicação da proposta abrange os instrumentos financeiros que são 

negociáveis no mercado de capitais, os instrumentos do mercado monetário (à excepção dos 

instrumentos de pagamento), as acções ou unidades de participação em organismos de 

investimento colectivo (que incluem OICVM e fundos de investimento alternativos) e os 

contratos de derivados. A legislação proposta abrange igualmente os mercados fora da bolsa. 

Além disso, a proposta de directiva contém disposições harmonizadas sobre a exigibilidade, o 

valor tributável e as taxas aplicáveis. O imposto será exigível para cada transacção financeira 

no momento em que esta é efectuada.

3. Poderes executivos

O Governo cipriota, através do seu Ministério das Finanças, apresentou as suas opiniões 

durante a apreciação da proposta de directiva pela Comissão Parlamentar dos Negócios 

Estrangeiros e dos Assuntos Europeus. Mais especificamente, declarou que se espera que o 

imposto proposto tenha efeitos negativos tanto na economia cipriota como nas economias de 

outros Estados-Membros da UE, e considerou que a aplicação de um acto legislativo deste 

tipo por parte da União levaria à deslocalização e transferência das actividades conexas para 

países terceiros, em benefício de outros centros financeiros. Espera-se que uma tal medida 

tenha ainda repercussões negativas no emprego, no valor acrescentado, no PIB e nas receitas 
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fiscais. De acordo com os representantes do Ministério competente, a situação seria diferente 

se o imposto em causa pudesse ser aplicado a nível mundial. Foi ainda referido que, embora a 

proposta não afecte directamente as operações de seguros, o sector dos seguros seria ainda 
assim afectado de forma negativa, dado que as transacções financeiras afectadas terão um 

impacto nos produtos de seguros e infligirão um rude golpe nos consumidores.

4. Aspectos da proposta de directiva que não são compatíveis com o princípio da

subsidiariedade

4.1. Após examinar a presente proposta de directiva, a Comissão Parlamentar dos Negócios 

Estrangeiros e dos Assuntos Europeus chegou à conclusão de que a mesma não é compatível 

com o princípio da subsidiariedade. Mais especificamente, a Comissão Parlamentar decidiu 

que não existe justificação suficiente da necessidade de uma acção a nível da União Europeia, 

e que a acção proposta seria contrária aos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade.

4.2. Justificação

4.2.1. No ponto 7.8 do documento da Comissão intitulado "Síntese da Avaliação de 
Impacto", afirma-se o seguinte a respeito da questão da deslocalização: "A introdução de 

novos impostos tem o risco intrínseco de os operadores deslocalizarem as suas actividades 

com o intuito de reduzir a carga fiscal. A deslocalização pode ser realizada através da 

transferência das actividades em causa para jurisdições em que a tributação seja menos 

elevada ou através da substituição de determinados produtos ou fornecedores por outros 

que, embora situados na mesma jurisdição, não estejam sujeitos ao imposto. Obviamente, 

quanto maior for a incidência do imposto, menor é o risco de deslocalização física dos 

mercados ou dos operadores de mercado e de migração para produtos não tributados."

O trecho supracitado do documento da Comissão demonstra claramente a legitimidade da 
opinião, segundo a qual a medida proposta seria eficaz se aplicada à escala global mas 

comportaria o risco óbvio da deslocalização das actividades para o exterior da UE, caso fosse 

aplicada exclusivamente no território da UE.
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4.2.2. No mesmo parágrafo do documento e a respeito das questões relacionadas com o 

impacto macroeconómico e o emprego, diz-se o seguinte:

"Uma das limitações do modelo é que apenas tem em conta os efeitos de um ITF sobre 

uma das fontes de financiamento, ou seja, a emissão de acções. Os efeitos sobre os custos 

de financiamento através de dívida não são considerados. Devido a esta limitação, o 

modelo pode sobrestimar os efeitos negativos do imposto sobre o PIB. Além disso, 

nenhum modelo disponível permite avaliar os efeitos de atenuação que podem ser 

alcançados através dos elementos da proposta (por exemplo, exclusão de mercados 

primários, exclusão da maior parte das transacções que não envolvam pelo menos uma 

instituição financeira, etc.) e as formas através das quais esses feitos se repercutem nas 

variáveis macroeconómicas. A única abordagem possível é, por conseguinte, proceder a 

uma estimativa dos efeitos, apesar das grandes dificuldades e incertezas que este tipo de 

exercício possa implicar."

4.2.3. Acresce ainda que, na secção intitulada "Efeitos sobre a assunção de riscos e os 

comportamentos", é feita a seguinte afirmação:

"Embora para a literatura económica os efeitos do ITF em relação à volatilidade não 

estejam definitivamente provados e dependam de estrutura de mercado, este imposto 

constituirá um instrumento muito eficaz para reduzir a negociação informatizada de alta 

frequência e os instrumentos derivados com elevado efeito de alavanca."

Os trechos supra demonstram que não se sabe ao certo em que medida um imposto comum 

sobre as transacções financeiras produziria os resultados pretendidos, visto reconhecer-se, por 

um lado, que factores imprevisíveis podem afectar negativamente esses resultados e, por 

outro lado, que há muita coisa que depende da estrutura do mercado. Daí a dificuldade, ou 

mesmo a impossibilidade, de avaliar com precisão as suas repercussões. Consequentemente, 

não está preenchido o requisito do artigo 5.º do Protocolo n.º 2 do Tratado, o qual prevê a 

apresentação de uma ficha detalhada com elementos que permitam avaliar o impacto 

financeiro do acto, bem como as suas implicações para a regulamentação a aplicar pelos 
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Estados-Membros. Ainda de acordo com o disposto no referido artigo 5.º, as razões que 

permitam concluir que determinado objectivo da União pode ser melhor alcançado ao nível 

desta serão corroboradas por indicadores qualitativos e, sempre que possível, quantitativos.

No caso vertente, a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos 

Europeus considera que não dispõe de dados suficientes, principalmente de natureza 

quantitativa, que apontem claramente para a necessidade de legislar sobre esta matéria a nível 

da União Europeia. Além do mais, a legislação proposta baseia-se num modelo de avaliação 

dos resultados que suscita dúvidas quanto à imposição de um encargo aos governos nacionais, 

aos agentes económicos e aos cidadãos, que seja o menos elevado possível e proporcional ao 

objectivo a atingir, conforme especificado no mesmo artigo 5.º. Assim, a regra explícita que 

requer que as decisões sejam tomadas tão próximo quanto possível dos cidadãos da União 

Europeia, tal como consagrada no Protocolo n.º 2, pressupõe a existência de uma justificação 

clara e circunstanciada da necessidade de legislar sobre uma dada matéria a nível da União 

Europeia.

4.2.4. A base jurídica da proposta de directiva invocada pela Comissão também suscita 

dúvidas. Como se referiu anteriormente, a base jurídica invocada é o artigo 113.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, que refere a harmonização da legislação para 

assegurar o funcionamento do mercado interno e para evitar as distorções de concorrência. 

Ora, não parece que seja esse o principal objectivo da proposta de directiva. Como já foi 

referido anteriormente, a proposta da Comissão visa o seguinte:

• aumentar as receitas provenientes do sector financeiro e garantir a sua adequada 

contribuição para as receitas fiscais (identificar novas fontes de receitas, recuperar os 

custos da recente crise financeira, cobrir os custos orçamentais de eventuais novas crises 

financeiras e compensar a isenção do IVA nos serviços financeiros),

• estabilizar o mercado (reduzir os incentivos relativos a uma excessiva assunção de 

riscos, tratar os riscos específicos decorrentes da negociação informatizada), e

• garantir o bom funcionamento do mercado interno (evitar a dupla tributação e as 

distorções da concorrência).

Nestas circunstâncias e tendo em conta as referências pertinentes feitas pela Comissão na sua 

exposição de motivos, afigura-se que a salvaguarda do funcionamento do mercado interno não 
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é o principal objectivo da proposta de directiva. Logo, a base jurídica da proposta (artigo 113.º

TFUE) é questionável. Convém assinalar a este respeito que, de acordo com a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), se um acto legislativo da UE prossegue 

mais do que uma finalidade, há que definir a sua finalidade principal (a finalidade ou a 

componente preponderante) e o acto deve assentar numa única base jurídica1. No caso 

vertente, embora seja invocado o artigo que refere o mercado interno, é óbvio que a proposta 

visa primordialmente outros objectivos para os quais não é indicada nenhuma base jurídica 

que seja compatível com a existente2.

4.2.5. De modo semelhante, os outros objectivos da proposta (evitar a dupla tributação ou a 

não tributação, garantir uma contribuição adequada do sector financeiro para cobrir os custos 

da crise, compensar a isenção do IVA nos serviços financeiros) podem ser suficientemente 

regulamentados a nível nacional pelos Estados-Membros e inserem-se no âmbito da sua 

soberania económica. Embora os aspectos supranacionais possam eventualmente ser inerentes 

à matéria em questão, tal não significa necessariamente que não possam ser tratados a nível 

nacional nem através de legislação ou acordos adequados. Este facto é reforçado pela 

avaliação imprecisa e incerta dos impactos de um acto legislativo a nível da União Europeia, 

tal como acima descrito. Não ficou suficientemente comprovado que uma eventual acção da 

União Europeia seja claramente mais vantajosa do que uma acção individual dos 

Estados-Membros, devido à sua escala dos seus resultados.

4.3. Face ao acima exposto, a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e dos 

Assuntos Europeus chegou à conclusão de que a proposta de directiva em apreço não é 

compatível com o princípio da subsidiariedade e não cumpre suficientemente os critérios que 

justificam a necessidade de um acto legislativo da União.

                                               
1 Processo C-155/07, n.º 35, Parlamento Europeu versus Conselho.
2 Vide supra, n.ºs 36 e 37.


