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Objeto: Proposta de diretiva do Conselho relativa a um regime fiscal comum aplicável aos 
pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas de 
Estados-Membros diferentes (reformulação)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

O Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à 
técnica da reformulação dos atos jurídicos1 , prevê que um Grupo Consultivo constituído por 
elementos dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão analise 
as propostas de reformulação apresentadas pela Comissão. 

Em anexo figura o parecer do Grupo Consultivo sobre a proposta em epígrafe.

Em princípio, a Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciar-se-á sobre o parecer na sua 
reunião de 1 de março de 2012.

Anexo

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 16 de janeiro de 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de diretiva do Conselho relativa a um regime fiscal comum aplicável aos 
pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas de 
Estados-Membros diferentes
COM(2011)714 de 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001, sobre um recurso 
mais estruturado à técnica da reformulação para os atos jurídicos, nomeadamente o seu ponto 
9, o Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão efetuou uma reunião em 28 de novembro de 2011 para, entre outros 
assuntos, examinar a proposta em epígrafe apresentada pela Comissão.

Nessa reunião 1 , a análise da proposta de diretiva do Conselho que reformula a 
Diretiva 2003/49/CEE do Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa ao regime fiscal comum 
aplicável aos pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades afiliadas de 
Estados-Membros diferentes permitiu ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta em apreço não contém alterações de fundo para além das que nela foram 
identificadas como tal. O Grupo concluiu também, no que respeita à codificação das 
disposições inalteradas do ato anterior com as ditas alterações de fundo, que a proposta se 
limita efetivamente a uma codificação pura e simples, sem alteração da substância dos atos 
dela objeto.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Diretor-Geral

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão linguística original do diploma em análise.


