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NEWSLETTER 
 
POLÍTICA FISCAL DA UE: VOTAÇÃO 

POR (MERA) MAIORIA QUALIFICADA? 

Nº12/19 

SUMÁRIO 
 
O debate foi lançado: Deverá haver uma transição para chegar a um pro-

cesso de decisão “mais eficiente e democrático” na política fiscal da União 

Europeia, substituindo a decisão unânime dos Estados-membros por 

(mera) maioria qualificada? Quem ganha? E quem perde? 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da sessão plenária do Parla-

mento Europeu foi divulgada uma 

Comunicação que pretende iniciar o de-

bate sobre a reforma do processo de 

decisão no que concerne à política fis-

cal da União Europeia, em relação a 

matérias em que é actualmente exigida 

a unanimidade dos Estados-membros. 

A Comissão Europeia salienta a neces-

sidade de “compromissos mais 

expeditos” na área fiscal, considerando 

que é difícil obter consenso em algu-

mas iniciativas fiscais, cruciais, o que 

origina atrasos onerosos e políticas 

pouco optimizadas e que, por sua vez, 

levam ao bloqueio de propostas funda-

mentais. 

Com base no argumento do “bloqueio” 

que algumas propostas – fundamentais 

para o crescimento, para a competitivi-

dade e para a equidade fiscal no 

mercado único – foram encontrando ao 

longo dos anos, a Comissão sugere o 

caminho para uma transição progres-

siva do voto unânime, necessário para 

aprovação de legislação fiscal, para 

uma votação por (mera) maioria quali-

ficada. 

 

A VOTAÇÃO POR MAIORIA QUALI-

FICADA 

De acordo com esta Comunicação, uma 

transição progressiva e orientada para a 

votação por maioria qualificada permi-

tirá aos Estados-membros explorar 

todo o potencial da política fiscal, “al-

cançando compromissos mais rápidos, 

mais eficazes e mais democráticos” 

nesta matéria. 

Tendo o Parlamento Europeu, até agora, 

desempenhado um papel consultivo no 

processo de decisão, Bruxelas pre-

tende, agora, incluir este órgão no 

processo legislativo ordinário. 

Segundo a Comissão europeia, a maio-

ria qualificada, prevista nos tratados da 

União Europeia, já se aplica a processos 

legislativos de outras áreas, ressal-

vando a Comissão que não propõe 

qualquer alteração das competências 

da União Europeia em matéria da fisca-

lidade, nem do direito de os Estados-

membros fixarem as taxas de tributação 

das pessoas singulares ou colectivas 

que considerem adequadas. 

O objectivo primordial, segundo a Co-

missão, passa por permitir aos Estados-

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_communication_towards_a_more_efficient_democratic_decision_making_eu_tax_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_communication_towards_a_more_efficient_democratic_decision_making_eu_tax_policy_en.pdf
http://www.rfflawyers.com/


 

 
02 

Nº12/19 
Política Fiscal da UE: Votação por (mera) maioria qualificada? 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

membros exercer “de forma mais efici-

ente a sua soberania congregada, de 

modo a que os desafios partilhados 

possam ser abordados mais rapida-

mente e de forma mais eficaz”. 

De acordo com a “regra” de votação por 

maioria qualificada, uma proposta será 

aprovada caso 55% dos Estados-mem-

bros votem a favor, sendo que a 

proposta é suportada por Estados-

membros representativos de pelo me-

nos, 65% da população da União 

Europeia. 

Enquadrando-se no âmbito da maioria 

das propostas aprovadas pela União 

Europeia, a Comunicação salienta que 

“a fiscalidade é a última área de política 

fiscal onde o processo de decisão de-

pende, exclusivamente, de 

unanimidade”.  

De facto, os Estados-membros têm 

usado a soberania e a unanimidade 

como fundamento para a actual protec-

ção dos interesses específicos 

nacionais em detrimento do mercado 

único. O que se pode evidenciar em ma-

térias relativas a taxas mais baixas para 

impostos especiais de consumo (no-

meadamente tabaco e álcool), assim 

como regimes fiscais mais atractivos 

para empresas multinacionais ou indiví-

duos com rendimentos elevados. 

A orientação delineada dará origem a 

uma nova dinâmica e revitalizará o pro-

cesso de decisão na área, num 

momento em que o futuro da fiscalidade 

se tem tornado tema candente na co-

munidade internacional. 

O ROTEIRO PARA A TRANSIÇÃO 

Efectivamente, atendendo à emergên-

cia de novos desafios no sistema fiscal 

da União Europeia, o qual tem exposto 

os limites da unanimidade na política fis-

cal, tanto a nível europeu como 

nacional, a Comunicação em apreço su-

gere que a transição seja gradual e 

gerida através de quatro fases. 

Deste modo, a Comissão pede aos líde-

res europeus, ao Parlamento Europeu 

assim como às restantes partes interes-

sadas, que avaliem a possibilidade, da 

decisão com base em voto por maioria 

qualificada:  

Numa primeira fase: implementação do 

voto por maioria qualificada no pro-

cesso de decisão relativamente a 

medidas que aumentem a cooperação e 

assistência mútua entre Estados-mem-

bros na luta contra a fraude e evasão 

fiscal, assim como iniciativas adminis-

trativas destinadas às empresas 

europeias na União Europeia; 
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Numa segunda fase: introdução do voto 

por maioria qualificada como medida 

progressiva fiscal de suporte de outros 

objectivos políticos, tais como a luta 

contra as alterações climáticas, protec-

ção do ambiente e melhoria da saúde 

pública; 

Na terceira fase: utilização do voto por 

maioria qualificada na modernização 

das já harmonizadas regras da União 

Europeia, tais como em sede do Im-

posto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

e dos impostos especiais de consumo. 

Tal permitirá à União Europeia manter-

se actualizada relativamente aos últi-

mos desenvolvimentos tecnológicos e 

alterações de mercado, para vantagem 

dos países da União Europeia; 

Na quarta, e última, fase: previsão do 

voto por maioria qualificada sobre 

grandes projectos fiscais, tais como o 

Common Consolidated Corporate Tax 

Base (CCCTB) e um novo sistema fiscal 

para a tributação da económica digital. 

A Comunicação da Comissão Europeia 

sugere que os Estados-membros pon-

derem desenvolver e pôr em prática a 

Fase 3 e a Fase 4 até ao final de 2025, 

sendo que a Fase 1 e a Fase 2 seriam im-

plementadas de imediato.  

A mudança equacionada (atendendo às 

diversas fases equacionadas) revela-se 

possível através da denominada “passe-

relle clause” prevista no Tratado da 

União Europeia, a qual permite a mu-

dança para o voto por maioria 

qualificada (e para o processo legisla-

tivo ordinário). 

CONCLUSÕES 

A introdução do voto por maioria qualifi-

cada, designadamente em matéria 

fiscal, não é uma discussão recente no 

seio da Comissão europeia. A Comissão 

tem, reiteradamente, apoiado a altera-

ção do voto por unanimidade desde a 

Convenção sobre o Futuro da Europa, 

cujas conclusões remontam a 2002. 

Não obstante, em virtude das dificulda-

des sentidas recentemente na 

aprovação de alguns diplomas (v.g. o Di-

gital Services Tax e o Financial 

Transaction Tax), o tema voltou a ga-

nhar relevância, apelando a Comissão 

aos Estados-membros, ao Parlamento 

Europeu e todas as restantes partes in-

teressadas para que colaborem de 

forma construtiva no debate pelo voto 

de maioria qualificada na definição da 

política fiscal da União Europeia, com 

uma abordagem atempada e pragmá-

tica para a sua implementação. 
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Através do voto por maioria qualificada, 

refere a Comissão, os Estados-mem-

bros poderiam atingir compromissos 

mais rápidos, efectivos e democráticos 

em matérias fiscais. 

Uma política fiscal mais harmonizada 

em toda a Europa é, pois, um sonho an-

tigo de Bruxelas que procura agora 

mecanismos menos complexos para in-

troduzir algumas mudanças, 

significativas, na política fiscal da União 

Europeia. 

Todavia, a eliminação do voto por una-

nimidade no que respeita a matérias 

fiscais poderá reduzir a concorrência 

fiscal e, em caso de taxas mínimas de 

imposto elevadas, levar a Europa a per-

der competitividade no mercado global. 

Uma das maiores preocupações que os 

Estados-Membros mais cépticos susci-

tam é que a abolição do voto por 

unanimidade poderá, ainda, espoletar, 

a médio/longo prazo, a uma harmoni-

zação bem mais completa da política 

fiscal na Europa. E perder o poder de 

“veto” sobre questões fiscais também 

se pode revelar uma intrusão significa-

tiva na soberania dos Estados-

membros, principalmente para países 

mais pequenos que, mais uma vez, per-

dem influência através do voto por 

(mera) maioria qualificada. 

Quem ganha? Quem perde? Ganhamos 

todos? E a Europa, também? 

Lisboa, 14 de fevereiro de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

Catarina Almeida Andrade 

Pedro Campos Peres 

(Corporate and International Tax Team) 
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