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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(98/2011)

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Representantes da República de Malta 
sobre a proposta de diretiva do Conselho sobre um sistema comum de imposto 
sobre as transações financeiras e que altera a Diretiva 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 projeto de ato 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 projeto 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 Malta, sobre a proposta em 
referência.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO DO PARLAMENTO MALTÊS

Proposta de Diretiva do Conselho sobre um sistema comum de
imposto sobre as transações financeiras (ITF)

e que altera a Diretiva 2008/7/CE (COM(2011) 594)
–

COM(2011) 594

Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade são aplicáveis quando a União e os seus 
Estados-Membros têm competência conjunta relativamente a um determinado domínio ao abrigo do 
Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Caso contrário, o 
problema não se coloca. A competência exclusiva da União está obviamente excluída em questões 
fiscais. Assim, a única alternativa possível (conforme depreende a Comissão) é a de a União e os seus 
Estados-Membros partilharem a competência relativamente a questões relacionadas com impostos, 
conforme previsto no Tratado, quer no mercado interno, quer em geral. A questão que se coloca é a de 
saber se a União tem poderes para adotar medidas de harmonização fiscal como, nomeadamente, 
aquela que é aqui proposta.

Poder da União para agir

A base jurídica da proposta é o artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O 
artigo 113.º determina que:

"O Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e 
após consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, adota 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 indiretos, 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."

A este respeito, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia obriga a que a Comissão 
demonstre inequivocamente que qualquer medida que proponha é necessária à concretização do 
objetivo específico da dita disposição – o que, neste caso, consiste em assegurar o estabelecimento e o 
funcionamento do mercado interno, bem como evitar, através desta harmonização, a distorção da 
concorrência; assim sendo, apenas se deverá recorrer a medidas proporcionadas e a uma harmonização 
das diferentes legislações dos Estados-Membros. Neste sentido, o Tratado não permite a instituição de 
um sistema que vá além dos limites da harmonização da legislação e que tenha um impacto na 
soberania fiscal de um Estado-Membro. A Comissão tem ainda que demonstrar que os Estados-
Membros individualmente, ou um grupo de Estados-Membros, não têm capacidade para alcançar 
objetivos comuns com a eficiência com que conseguiriam fazê-lo a nível da União Europeia 
(subsidiariedade), e há que demonstrar claramente que as medidas propostas pela Comissão 
representam, de facto, o mínimo necessário ao estabelecimento ou ao funcionamento do Mercado 
Único – neste caso, no setor dos serviços financeiros – sem ultrapassar os limites deste objetivo 
(proporcionalidade). A Comissão tem de dar uma justificação pormenorizada sobre as suas ações e 
mostrar que as vantagens decorrentes da proposta ultrapassam largamente as desvantagens da mesma.

A proposta de diretiva do Conselho sobre um sistema comum de imposto sobre as transações 
financeiras e que altera a Diretiva 2008/7/CE (COM(2011) 594) não mostra de que modo o ITF pode 
conduzir a uma maior prosperidade na UE, nem explica por que motivo os Estados-Membros não 
podem alcançar resultados idênticos individualmente, o que sugere que a Comissão não consegue 
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demonstrar que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade foram respeitados.

Apesar de se salientar que o principal objetivo da proposta consiste em reforçar o mercado interno dos 
serviços financeiros, sobretudo através da garantia de que as instituições financeiras irão contribuir 
para os custos impostos aos Estados-Membros como resultado da crise financeira, torna-se evidente 
que este objetivo não vai ser alcançado por diversas razões. A Comissão Europeia sublinha que a 
diretiva vai assegurar a harmonização fiscal entre os Estados-Membros e que o seu impacto vai ser 
semelhante em todos eles. Contudo, é também evidente que tal não irá acontecer por diversas razões. 
De facto, o objetivo principal e último da proposta consiste, claramente, em cobrar aproximadamente 
60 milhões de euros em recursos financeiros adicionais que ficariam depois ao dispor da União para 
serem utilizados no caso hipotético de uma nova crise que possa, algures no futuro, vir a ser provocada 
pelo "setor financeiro". Outros objetivos referidos pela Comissão incluem: a imposição de uma 
"sanção" aos operadores económicos responsáveis pelos prejuízos infligidos aos mercados (apesar de a 
sanção ser efetivamente imposta a todos), garantindo que estes contribuem para o pagamento dos 
custos da crise financeira; a aplicação a esses mesmos operadores de um imposto com vista a reduzir 
as transações "que não aumentam a eficiência dos mercados financeiros"; e a demonstração de que, 
através da introdução do ITF na Europa, a União ficaria numa posição mais forte para insistir na 
introdução do ITF à escala global.

As razões pelas quais se considera que a proposta viola o princípio da subsidiariedade são as 
seguintes:

 Atualmente, alguns Estados-Membros já aplicam de alguma forma um imposto sobre as 
transações financeiras. Contudo, tal facto nunca teve um efeito negativo nos outros Estados-
Membros que optaram por não aplicar um imposto idêntico. Os Estados-Membros continuarão a 
poder escolher livremente taxas diferentes, desde que introduzam a taxa mínima estabelecida. 
Assim, uma vez que não houve qualquer repercussão negativa nas outras jurisdições europeias, 
a Comissão não dispõe da prerrogativa necessária para harmonizar a legislação neste domínio.

 Em termos gerais, se o ITF for apenas aplicado na União Europeia, é provável que o capital se 
desloque para fora da Europa, o que significaria que as receitas deste imposto teriam 
repercussões negativas em todas as jurisdições europeias, salvo se se tratasse de um imposto 
sobre as transações financeiras aplicado à escala global, caso em que não colocaria o setor 
financeiro europeu em desvantagem. Além disso, quanto à noção de que a União pode reforçar a 
sua posição negocial graças a uma iniciativa global que poderia eventualmente estar a planear 
para concretizar algures no futuro, a opinião dos especialistas é a de que seria um grande erro a 
União introduzir um imposto desse tipo a não ser como parte de um acordo sobre ITF à escala 
global; ora, esta medida não é proporcional a tal objetivo, e um ITF exclusivamente europeu 
iria, na verdade, ter um efeito muito provavelmente negativo sobre todo o setor financeiro da 
União, porque seria introduzido apenas por nós e não em conjunto com os nossos concorrentes 
do mundo inteiro. De momento, e tanto quanto podemos antever para o futuro, não existe um 
verdadeiro apoio por parte dos outros países pelo mundo fora relativamente a um imposto à 
escala global. Além disso, há que sublinhar que, apesar de o setor financeiro ser muito 
importante para a economia europeia, a dimensão do setor financeiro relativamente à economia 
de cada Estado-Membro difere de país para país. O que significa que o imposto vai afetar os 
Estados-Membros de uma forma diferente e desproporcionada. Assim, esta proposta não só iria 
ter repercussões negativas para todas as jurisdições europeias, como também iria afetar alguns 
Estados-Membros mais do que outros.

 O Parlamento maltês reitera que o princípio da soberania dos Estados-Membros em questões 
fiscais tem de ser salvaguardado. O artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) atribui competências à União para adotar disposições relacionadas com a 
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harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de negócios, aos impostos 
especiais de consumo e a outros impostos indiretos, 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.

Contudo, a proposta da Comissão vai além da harmonização. O objetivo da Comissão consiste em 
criar uma nova fonte de receitas que visa deslocar progressivamente as contribuições nacionais
para o orçamento da UE e reduzir o encargo para os erários públicos. O parágrafo intitulado 
‘Incidência orçamental’ na página 11 da proposta da Comissão diz o seguinte:

"As receitas decorrentes do ITF na UE podem ser total ou parcialmente utilizadas como
recursos próprios para o orçamento da UE, substituindo certos recursos próprios 
existentes pagos com os orçamentos nacionais, o que contribuiria para os esforços de 
consolidação orçamental nos Estados-Membros. A Comissão irá apresentar 
separadamente as necessárias propostas complementares, expondo de que maneira o ITF 
pode ser utilizado como uma fonte para o orçamento da UE."

O Parlamento maltês considera que compete a cada Estado-Membro a salvaguarda do bem-estar de 
um país garantindo uma correta afetação das receitas fiscais. A longo prazo, uma aplicação 
demasiado ampla das regras que conferem à Comissão poderes legislativos adicionais acabará por 
enfraquecer a soberania nacional. É essencial que cada Estado-Membro mantenha um nível 
adequado de receitas que permita ao seu governo assegurar os serviços de previdência social com 
os quais se comprometeu. Por outras palavras, o objetivo da proposta da Comissão não consiste na 
harmonização de legislação que, de outra forma, não seria possível - uma vez que a ação individual 
de cada Estado-Membro não seria suficiente -, mas sim num aumento das receitas da União 
Europeia através dos recursos próprios da União. Ao mesmo tempo, nada pode impedir os Estados-
Membros, caso o desejem, de introduzir impostos ou tomar outro tipo de medidas não fiscais para 
fazerem face às suas necessidades futuras. Estes passos não precisam de incluir a tributação de um 
imposto. A regulamentação do setor pode conduzir - e está a conduzir - a um comportamento mais 
prudente e controlado no mercado, de forma a afetar as instituições e transações que necessitam 
efetivamente de ser controladas. Com efeito, esse tipo de medidas está a ser discutido e adotado a 
nível europeu. Assim, não há qualquer necessidade – e cabe à Comissão apresentar prova em 
contrário – deste imposto, quer a nível nacional, quer europeu. O orçamento da União pode e deve 
ser aumentado, caso necessário, de uma outra forma que não a que foi proposta.

 A Comissão também afirma que o imposto pode ser uma fonte de receita para o orçamento 
europeu. Contudo, o facto de os Estados-Membros não contribuírem de forma igual vai tornar-
lhes extremamente difícil a negociação de uma partilha justa e equitativa das receitas do 
imposto. Os argumentos a favor da estabilidade financeira propostos pela Comissão não 
deveriam ter qualquer relação com o orçamento europeu.

 A Comissão parece não ter considerado de forma suficientemente aprofundada o impacto que o 
imposto vai ter no consumidor, que terá de pagar ITF sobre fundos de pensões e sistemas de 
investimento coletivo. Devemos lembrar-nos de que, quando o Reino Unido introduziu um 
imposto sobre as pensões, o consumidor sofreu uma redução nos seus investimentos, o que fez 
com que os fundos de reforma dos pensionistas se tornassem menos rentáveis.

 A avaliação de impacto desta proposta apresenta um quadro negativo de todos os seus aspetos. 
Todavia, é muito claro que a Comissão pretende apontar o dedo à origem da atual crise 
financeira. E isto sabendo também que quem vai pagar a conta no fim vai ser o consumidor, e 
não as instituições financeiras. A ideia de aplicar impostos às carteiras de negociação parece ser 
uma escolha mais equitativa, considerando também que a aplicabilidade do imposto é diferente 
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entre os bancos de investimento e os bancos comerciais. Uma vez que vai ser o consumidor, 
conforme aqui explicado, a pagar o preço final, e uma vez que os Estados-Membros vão ser 
afetados de forma desproporcionada, isto significa que os cidadãos dos Estados-Membros vão 
ter de suportar um encargo mais pesado. Esta questão também deveria ser ponderada na 
perspetiva da possibilidade de o ITF poder constituir uma fonte de receitas para o orçamento 
europeu. É óbvio que este não é um daqueles casos em que os objetivos podem ser 
concretizados com maior eficácia a nível da União Europeia.

 A referência feita aos fundos de pensões na página 9 da proposta é pouco clara e suscita algumas 
dúvidas sobre se a Comissão não está a excluir de outros fundos as pensões criadas ao abrigo de 
um "trust de pensões". Levantam-se igualmente sérias dúvidas sobre se as referências a 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) e fundos de investimento 
alternativos (FIA) ao abrigo de sistemas de investimento coletivo (ver página 17) significam que 
os sistemas de venda não-OICVM estão abrangidos pelo âmbito da proposta.

 A proposta indica igualmente que, se qualquer das partes envolvidas na transação financeira 
estiver estabelecida na UE, o ITF deve ser pago. Aqui, entende-se que o motivo subjacente é 
impedir a relocalização das empresas fora da UE. Contudo, não é suficientemente claro se o 
imposto também deve ser pago no caso de pessoas na UE em trânsito fora da UE. Fica a dúvida 
sobre se isto significa que o mecanismo de autoliquidação é aplicável aqui (como no caso do 
imposto sobre o valor acrescentado).

 Na sua proposta, a Comissão afirma que, de acordo com a diretiva relativa ao imposto sobre o 
valor acrescentado (Diretiva 2006/112/CE do Conselho), as transações financeiras estão isentas.

 Contudo, esta proposta não refere a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 
2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, no que diz respeito 
aos seguros e serviços financeiros. Além disso, a proposta ignora o facto de a maioria das pessoas 
"singulares" (consumidores) que compram estes produtos a intermediários como parte da sua carteira 
terão de pagar IVA, mesmo sobre o serviço de consultadoria em investimentos que recebem do 
intermediário.

Proporcionalidade

A medida proposta nem sequer cumpre o princípio da proporcionalidade conforme exigido pelos 
Tratados e como deveria ter sido demonstrado pela Comissão. Visar as instituições e transações que 
foram responsáveis pela crise financeira não é mais do que uma medida fiscal europeia que afeta 
imediatamente todas as instituições e transações e, ao mesmo tempo, todo o tipo de investidores. Além 
disto, note-se, como atrás referido, que, apesar de o setor financeiro ser muito importante para a 
economia europeia, a dimensão do setor financeiro relativamente à economia de cada Estado-Membro 
difere de país para país, o que significa que, com esta proposta, este imposto vai afetar os Estados-
Membros de uma forma diferente e, em alguns casos, desproporcionada. Assim, esta proposta não só 
teria repercussões negativas sobre todas as jurisdições europeias, como também afetaria alguns 
Estados-Membros mais do que outros. Além disso, uma vez introduzida, a medida visa cobrar um 
imposto que, na prática, vai ter como resultado que todos os Estados-Membros irão deixar de ter 
possibilidade real de utilizar os seus próprios poderes de aplicar ou não um imposto consoante o caso, 
e ficou claro, após os estudos de especialistas e não só, que há formas que, não afetando a soberania de 
um Estado, que podem ser impostas apenas aos Estados-Membros, e relativamente às quais até pode 
haver acordo unânime a nível europeu. Não é o caso desta medida.

Conclusão

Dado o impacto sobre a soberania dos Estados, devido às graves consequências que são de prever com 
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a adoção da medida na sua versão atual, designadamente para as economias com um setor financeiro 
relativamente grande, e dado o facto de as vantagens, quer para os Estados-Membros quer para a 
União, serem insignificantes em comparação com os prejuízos que iriam provocar, ou serem, quando 
muito, especulativas ou dúbias:

O Parlamento maltês decidiu apresentar uma objeção à dita proposta e submeter o presente parecer 
fundamentado nos termos do procedimento previsto no artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à 
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Dezembro de 2011

O Parlamento de Malta


