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A nova proposta sobre as receitas da UE não se baseia em 
pressupostos inteiramente rigorosos e mantém a complexidade, 
afirma o Tribunal de Contas Europeu 

Segundo um parecer publicado hoje pelo Tribunal de Contas Europeu, a reforma proposta do sistema de 
financiamento da UE mantém a complexidade. O Tribunal assinala várias questões na reforma proposta e 
solicita alterações para melhorar o seu funcionamento.  

Desde 1988, os fundos recebidos dos Estados-Membros para o orçamento da UE, conhecidos como "recursos 
próprios", são agrupados em três categorias principais: direitos aduaneiros, imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) e uma percentagem do rendimento nacional bruto (RNB). A Comissão Europeia propôs alterar o sistema no 
novo quadro financeiro plurianual para 2021-2027. 

A proposta da Comissão mantém os direitos aduaneiros, embora com uma menor taxa de retenção pelos 
Estados-Membros a título de despesas de cobrança, preserva a contribuição baseada no RNB como fonte 
significativa de receitas e simplifica o elemento respeitante ao IVA. Estes três recursos próprios 
representariam 87% das receitas da UE. Haveria também três novos recursos próprios, com base num novo 
regime fiscal comum para as empresas da UE, no Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE e nos 
resíduos de embalagens de plástico não reciclados. 

A Comissão propõe ainda suprimir gradualmente o atual sistema de correções de que alguns Estados-Membros 
beneficiam e aumentar os limites máximos das receitas para compensar o impacto do Brexit e da integração do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento no orçamento da UE.  

"Não houve qualquer reforma significativa do financiamento da UE nos últimos 30 anos", declarou Eva 
Lindström, o Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo parecer. "Partes da proposta irão 
contribuir para racionalizar o sistema, por exemplo a simplificação do elemento relativo ao IVA e a supressão 
gradual das correções. No entanto, o sistema proposto continua a ser globalmente complexo e consideramos que 
nem sempre se baseia em pressupostos inteiramente rigorosos." 
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O Tribunal assinala várias questões na proposta da Comissão: 

• a proposta de imposto sobre as sociedades está sujeita à adoção da correspondente diretiva a nível da UE 
e nacional e será, na melhor das hipóteses, introduzida progressivamente durante vários anos do novo 
período orçamental; 

• a proposta baseada nas emissões não proporciona incentivos adicionais para os Estados-Membros 
reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa e é instável, pois os preços das licenças de emissão 
são extremamente voláteis; 

• são necessários dados de melhor qualidade para os cálculos incluídos na proposta relativa aos resíduos de 
embalagens de plástico e a análise deveria ter em consideração as alterações comportamentais; 

• o sistema de IVA simplificado contém pressupostos que não seguem alguns dos passos da própria 
Comissão sobre o método de cálculo deste recurso. 

O Tribunal recomenda, assim, que o Parlamento Europeu e o Conselho solicitem à Comissão que: 

• avalie a probabilidade de aplicação do recurso baseado no imposto sobre as sociedades durante o 
próximo período orçamental; 

• clarifique que o recurso baseado nas emissões não cria incentivos adicionais para os Estados-Membros 
reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa e analise o impacto da sua volatilidade; 

• tenha em consideração que as receitas geradas pelo recurso baseado nos resíduos de plástico poderão 
diminuir devido a mudanças no comportamento dos consumidores; 

• reconsidere a proposta relativa ao IVA. 

 

Nota aos diretores das publicações  

O Tribunal de Contas Europeu contribui para a melhoria da governação financeira da UE, através da publicação 
de pareceres sobre propostas de legislação nova ou alterada com impacto financeiro. Estes pareceres são 
utilizados pelas autoridades legislativas – Parlamento Europeu e Conselho – no seu trabalho. 

O Parecer nº 5/2018 do Tribunal de Contas Europeu sobre a proposta da Comissão relativa ao novo sistema de 
recursos próprios da União Europeia está de momento disponível em inglês no sítio Internet do TCE 
(eca.europa.eu). As outras versões linguísticas serão disponibilizadas em tempo oportuno. 

 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/ecadefault.aspx

