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1. INTRODUCCIÓN
Nos últimos anos, a contribución da política fiscal á consecución dos obxectivos

comunitarios estivo cada vez máis vinculada ó desenvolvemento do mercado 
interior, á Unión Económica e Monetaria (UEM) e a unha maior integración eco-
nómica. No contexto da introducción do mercado interior, a Comunidade adoptou 
unha importante serie de medidas lexislativas en materia do IVE e dos impostos 
especiais a principios dos anos noventa, o cal non facía senón subliña-la ausencia 
dunha política coherente en materia de tributación directa. 
 Na actualidade, a Comunidade enfróntase a retos importantes tanto no interior, 
onde está completando o mercado interior existente e onde realizou a UEM, como 
no exterior, onde a UE se prepara para a ampliación e é parte da economía global. 
 O Consello Europeo de Lisboa estableceu un obxectivo estratéxico ambicioso 
para a UE, a saber: “...converterse na economía baseada no coñecemento máis 
competitiva e dinámica do mundo, capaz de crecer economicamente de maneira 
sostible con máis e mellores empregos e con maior cohesión social”. O recente 
Consello de Estocolmo centrouse na consecución deste obxectivo. Os sistemas 
tributarios dos Estados membros deben favorecer a necesaria reforma do mercado: 
por si mesmo, isto require que a Comunidade sitúe a política fiscal nunha nova 
perspectiva. 
 ¿Que tipo de política fiscal da UE sería compatible co esforzo realizado polos 
Estados membros para reforma-los seus sistemas tributarios ou efectivamente 
apoiaría este esforzo? Sen lugar a dúbidas, esa política ten que servir de xeito 
prioritario ós intereses dos cidadáns e dos empresarios que desexan acollerse ás 
catro liberdades do mercado interior (libre circulación de persoas, mercadorías e 
capitais, e libre prestación de servicios). É imperativo, polo tanto, que as medidas 
se centren na eliminación de atrancos fiscais de cara ó exercicio das liberdades 
enumeradas anteriormente. Por outra parte, en tanto se utilicen os réximes 
tributarios para acada-los obxectivos de asignación, redistribución e estabilización 
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de recursos, as consecuencias han estar suficientemente claras para os axentes 
económicos a quen van dirixidos. Por ámbalas dúas razóns, os sistemas tributarios 
han lograr unha maior simplicidade (así se reducirán, entre outros, os custos de 
cumprimento dos obrigados tributarios e os de administración). Baixo esta pers-
pectiva, resulta relevante recoñecer que, mentres que a competencia fiscal lesiva ou 
perniciosa ha ser abordada tanto dentro da UE como a escala internacional –sobre 
todo nos países da área OCDE–, e que as disposicións do Tratado de Roma en 
materia de axudas estatais deben ser respectadas, podería resultar inevitable un 
certo grao de competencia fiscal dentro da UE, o cal podería contribuír á consecu-
ción dun menor nivel de presión fiscal no seo da Comunidade. 
 En segundo lugar, as iniciativas da UE en materia fiscal han garantir que os 
sistemas tributarios contribúan a lograr unha maior eficacia no funcionamento dos 
mercados de mercadorías, servicios e capitais, así como a configurar un mercado 
laboral cun funcionamento adecuado. Isto é necesario para logra-los obxectivos de 
Lisboa. En termos de política fiscal significa que é necesario centrarse na supresión 
das pexas e das distorsións fiscais, na eliminación das ineficiencias derivadas do 
funcionamento de quince sistemas tributarios distintos no interior da UE e na 
simplificación dos réximes tributarios para facelos máis accesibles ós obrigados 
tributarios. Adicionalmente, cómpre afondar máis na adopción dun sistema de 
recadación tributaria máis eficiente, que permita a compensación de posibles 
perdas de ingresos producidas pola eliminación cordinada de barreiras fiscais. 
 En terceiro lugar, a política fiscal da UE ha seguir favorecendo os esforzos por 
reduci-los tipos nominais e, á vez, amplia-la base impositiva, atenuando deste mo-
do as distorsións económicas derivadas da coexistencia de quince réximes tribu-
tarios diferentes no interior da UE. 
 Estes obxectivos da política fiscal da UE non se poden alcanzar de forma illada 
e a súa consecución debe ser compatible co logro doutros obxectivos xerais das 
políticas da Unión. 

2. POLÍTICA FISCAL DA UE: OBXECTIVOS CONCRETOS PARA  
 OS PRÓXIMOS ANOS 
 Á hora de aborda-lo debate acerca de cáles son os instrumentos adecuados para 
alcanza-los obxectivos xerais debullados anteriormente, unha das preguntas susci-
tadas máis frecuentemente é en qué medida é necesaria ou desexable a harmoniza-
ción fiscal na UE. 
 Resulta obvio destacar que non existe ningunha necesidade de implementar un 
proceso de harmonización xeneralizada dos sistemas tributarios dos Estados mem-
bros. Sempre que se respecten as normas comunitarias, os Estados membros son 
libres de elixi-los réximes fiscais que consideren máis oportunos e conformes ás 
súas preferencias. O nivel de gasto público é igualmente unha cuestión de prefe-
rencias nacionais mentres se axuste adecuadamente ós ingresos, de maneira que as 
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partidas orzamentarias permanezan próximas ó equilibrio ou sexan excedentarias. 
É esencial remarcar que en numerosos ámbitos fiscais a harmonización non é nin 
necesaria nin desexable, dadas as diferentes características dos sistema tributarios 
dos Estados membros e as diversas preferencias nacionais. Sen embargo, as op-
cións dos Estados membros non se producen de forma illada e deben terse en conta 
os aspectos internacionais. Así, por exemplo, a cordinación fiscal da UE debería 
contribuír xeralmente á coherencia das posicións dos Estados membros en foros 
internacionais como a OCDE. 
 Por outra parte, cómpre sinalar que no ámbito da imposición indirecta é esencial 
que exista un elevado grao de harmonización. O Tratado de Roma establece de 
maneira específica esta harmonización no seu artigo 93; esta é necesaria dado que 
os impostos indirectos poden constituír un atranco para a libre circulación de 
mercadorías e para a libre prestación de servicios no mercado interior, de tal modo 
que se poida falsea-la competencia. Atopámonos co feito de que se adoptaron un 
gran número de directivas e de regulamentos neste campo, quedando claramente 
establecida a estratexia lexislativa da Comisión tanto no referente ó imposto sobre 
o valor engadido como os impostos ambientais e enerxéticos. 

2.1. IMPOSTOS INDIRECTOS 

 En opinión da Comisión, cómpre un alto grao de harmonización dos impostos 
indirectos, tal e como se dispón no Tratado de Roma. Para un funcionamento ade-
cuado do mercado interior son necesarios réximes de IVE e de impostos sobre 
consumos específicos que sexan eficientes e que reflictan completamente as nece-
sidades das empresas e dos consumidores da UE. 

2.1.1. Imposto sobre o valor engadido 

 O IVE é a figura impositiva na que se produciron os maiores avances en termos 
de harmonización fiscal, e isto débese ás seguintes circunstancias: 
 
• A importancia do IVE respecto da libre circulación de mercadorías. 
• A aplicación do principio de non discriminación inspirado nos artigos 95 e 96 do 

Tratado de Roma. 
• O financiamento da Comunidade en función do sistema de recursos propios, 

sistema no que o IVE adquire unha gran relevancia. 
• A gran diversidade de tratamentos da imposición sobre o consumo existente entre 

os Estados membros da Comunidade no momento da súa constitución, o cal se 
traduciu nunha rápida e eficaz acción da Comunidade dirixida á reducción da 
diversidade mencionada anteriormente. 

• A  pretensión  de  suprimi-las  fronteiras  fiscais  entre  os  Estados  membros  da 
CEE. 
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 O IVE é un imposto xeral sobre o consumo, directamente proporcional ós 
prezos dos bens e servicios, que se percibe de forma fraccionada en cada fase do 
proceso económico de producción e distribución mediante o sistema de deduc-
cións, o cal pretende garanti-la neutralidade do imposto con independencia da 
lonxitude dos circuítos económicos, e representa unha gran vantaxe fronte a outras 
alternativas coma os impostos en cascada. No seo da CE foi implantado por dúas 
directivas de 11 de abril de 1967 relativas á harmonización das lexislacións dos 
Estados membros en materia de impostos sobre o volume de vendas (1ª) e á 
introducción do IVE nos Estados membros (2ª). 
 A necesidade de harmonizar esta figura tributaria no seo da Comunidade xorde 
anos máis tarde (concretamente no ano 1970) cando se prevé destinar como recurso 
propio unha porcentaxe dos ingresos por IVE calculado a partir dunha base 
harmonizada de forma que, se o tratamento das exencións, os rembolsos á ex-
portación ou a determinación do lugar de prestación dos servicios non eran uni-
formes, se poderían xerar grandes desigualdades no esforzo fiscal dos países 
membros. A Sexta Directiva1 permitiu garantir que este imposto gravase as mes-
mas transaccións en tódolos Estados membros e que contribuíse desta maneira á 
supresión das fronteras fiscais. 
 Sen embargo, o modelo de gravame elaborado inicialmente (modelo que se 
vería complementado cun sistema de compensación que evitase desprazamentos 
considerables de ingresos entres os diferentes Estados membros da Comunidade) 
non se levou á práctica. 
 No seu lugar chegouse a unha solución de compromiso que instrumentou un 
sistema alternativo de carácter transitorio baseado en principio no país de destino. 
Deste modo aprobouse a Directiva do Consello de 16 de decembro de 1991 e o 
modelo de IVE alí deseñado, que aínda segue en vigor. 
 No campo do IVE, a Comisión traballou durante moito tempo para intentar lo-
gra-las melloras do sistema do IVE que son necesarias para adaptalo completa-
mente ás necesidades do mercado interior. Sen embargo, no momento da supresión 
dos controis fronteirizos (o 1 de xaneiro de 1993), non se lograra o sistema baseado 
na orixe e, polo tanto, escolleuse un sistema de transición que supoñía a tributación 
no país de consumo, ós tipos e nas condicións aplicables nese país. Este sistema 
transitorio ten varios defectos, especialmente porque é complicado, susceptible de 
fraude e desfasado. 
 En 1996, a Comisión propuxo un programa que se traducía nunha aproximación 
gradual ó sistema definitivo baseado na orixe e desde ese momento fixéronse varias 
propostas neste sentido. Sen embargo, púxose de manifesto nos últimos anos que, a 
causa da importancia do IVE no conxunto dos recursos tributarios, a maior parte 
dos Estados membros son remisos chegar a un acordo sobre propostas concibidas 
que traten de chegar ó sistema definitivo. Nesta fase non están dispostos a aceptar 

                                                           
1 Directiva 77/388/CEE.  En materia de harmonización das lexislacións dos Estados membros relativa ós 

impostos sobre o volume de negocios, sistema común de IVE. Base impoñible uniforme. 
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ningunha outra harmonización de tipos e estructuras, ou a redistribución dos in-
gresos tributarios que esixiría o sistema definitivo, por temor a sufrir perdas de re-
cadación fiscal. 
 Tendo sempre presentes estas dificultades, en xuño de 2000 a Comisión pro-
puxo unha nova estratexia2, moi ben acollida polos Estados membros cando se 
presentou no Consello. Esa estratexia concéntrase na promoción dunha mellora 
global no funcionamento do sistema actual do IVE que beneficiaría directamente 
ós contribuíntes da UE, aínda que un sistema definitivo baseado na orixe segue a 
ser un obxectivo comunitario no longo prazo. A estratexia actual céntrase na 
simplificación, na modernización e na aplicación máis uniforme dos acordos 
vixentes, e nunha maior colaboración administrativa. Estas medidas fomentarán as 
transaccións comerciais lexítimas no mercado interior e previrán a fraude. 
 Aínda que os avances na harmonización do IVE foron moi importantes, como 
xa sinalamos, tamén é certo que as diferencias aínda son considerables. No ano 
2000 os niveis impositivos do IVE variaban considerablemente: os tipos normais 
sitúanse entre o 15% e o 25% (de Luxemburgo e de Suecia, respectivamente) e os 
tipos reducidos entre o 5% e o 12% (do Reino Unido e de Austria, respectiva-
mente). Esta heteroxeneidade podería supoñer falseamentos da competencia ou 
desvíos de comercio que, en última instancia, alterarían a consecución do Mercado 
Único. De feito, a existencia de quince sistemas diferentes de cumprimento e 
control non concorda nin co principio dun mercado único nin coa necesidade de 
que Europa ocupe un lugar competitivo en relación co resto do mundo. 
 A Comisión Europea sostén que a estructura actual dos tipos do IVE non atran-
ca as adquisicións transfronteirizas; sen embargo, comprobouse que nalgúns casos 
inflúe nas decisións dos consumidores. Este efecto, dependendo dos productos e 
das zonas xeográficas, pode chegar a causar impactos rexionais significativos no 
medio e no longo prazo. 

2.1.2. Impostos especiais 

 A harmonización dos impostos especiais atópase estreitamente relacionada en 
canto ós obxectivos, ás dificultades técnicas e ás perspectivas abertas coa harmoni-
zación do IVE. 
 Utilizando a terminoloxía comunitaria, estes impostos denomínanse accisas. 
Trátase de impostos que gravan productos de gran consumo destinados a usos 
específicos: labores de tabaco, bebidas alcohólicas, hidrocarburos, etc. O gravame 
destes productos non só obedece a razóns recadatorias senón a consideracións de 
saúde pública, protección do medio natural, aforro de enerxía... polo que inciden 
notablemente en determinadas políticas comunitarias (transportes, enerxía, saúde, 
ambiente) e gardan unha estreita relación cos hábitos culturais dos Estados mem-
bros. 
                                                           

2 COM (2000) 348. 
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 En materia dos impostos especiais, a posesión, circulación e supervisión dos 
productos suxeitos a estes impostos especiais réxense por réximes xerais defi-
nitivos. Estes aplícanse ás bebidas alcohólicas, ó tabaco manufacturado e ós 
hidrocarburos, e permiten que circulen mercadorías coa suspensión do imposto es-
pecial e sen controis nas fronteiras intracomunitarias. Para estes productos3 exis-
tiron tipos mínimos de impostos desde o ano 1992. A pesar diso, coexisten moitos 
impostos especiais diferenciados entre os Estados membros por riba destes tipos 
mínimos, situación que provoca graves obstáculos para os intercambios comerciais 
de determinadas mercadorías. 
 O réxime común de impostos sobre consumos específicos entrou en vigor o 1 de 
xaneiro de 1993 como consecuencia da creación do mercado interior4. A pesar 
diso, os Estados membros poden manter outros impostos non harmonizados sobre 
os mesmos productos (os denominados impostos ecolóxicos) ou sobre outros 
productos (impostos sobre a matriculación ou circulación de vehículos, canons, 
etc.), sempre que non se trate de impostos sobre o volume de negocios e que non 
constitúan un obstáculo ós intercambios. 

♦ Impostos ambientais e sobre os productos enerxéticos 

 En xeral, os impostos demostraron ser un instrumento económico eficiente para 
abordar problemas ambientais. Constitúen un instrumento crucial para cumpri-los 
compromisos do protocolo de Kioto e teñen o potencial de brindar un estímulo 
efectivo para que as políticas disocien o consumo de enerxía do crecemento 
económico, melloren as súas pautas de consumo de enerxía e desenvolvan fontes 
enerxéticas renovables, como combustibles biolóxicos, de acordo co exposto no 
Libro Verde sobre a seguridade da subministración eléctrica en Europa5. Ac-
tualmente, a tributación da enerxía aséntase en tres piares:  
 
1) Os impostos sobre consumos específicos. 
2) O imposto sobre o valor engadido. 
3) As exaccións específicas.  
 
 Aínda que os impostos especiais sobre os hidrocarburos e o IVE son sistemas 
comunitarios de imposición, non hai ningún marco aplicable a escala comunitaria 
para os productos enerxéticos con excepción dos hidrocarburos. 
 Os mecanismos actuais, tanto a nivel nacional coma comunitario, provocan 
desta maneira posibles distorsións na elección dos consumidores entre as fontes 
                                                           

3 Directiva 1998/85/CE de 22 de outubro de 1999 pola que se modifica a Directiva 77/38/CEE polo que se refire 
á posibilidade de aplicar, con carácter experimental, un tipo reducido do IVE sobre os servicios altamente 
intensivos en man de obra na súa elaboración. 

4 Con anterioridade á supresión das fronteiras fiscais, a harmonización dos impostos sobre consumos específicos 
limitábase ós dous que gravan os labores do tabaco. 

5 COM (2000) 769. 
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enerxéticas ou os productos e nas condicións de competencia. O remedio máis 
eficaz para estas dificultades sería un marco comunitario que facilitase a apro-
ximación dos sistemas fiscais dos Estados membros. 
 O xiro cara ós impostos ambientais foi sumamente lento ata o presente. Podería 
ser moi útil contar cun marco común con tipos diferenciados en función dos 
obxectivos ambientais. A Comisión solicitou a adopción da Directiva sobre pro-
ductos enerxéticos6 no ano 2002. Un marco comunitario acordado para a im-
posición de productos enerxéticos podería axudar a achanda-lo camiño de cara a 
obxectivos ambientais máis ambiciosos en materia de tributación da enerxía nun 
prazo de dous anos trala adopción da directiva, con vistas á plena internalización 
dos custos externos. 

♦ Impostos sobre o tabaco e o alcohol 

 Consonte co obxectivo de asegura-lo funcionamento sen problemas do mercado 
interior e os obxectivos máis amplos do Tratado, sería conveniente a elaboración 
de informes e de propostas referentes ós niveis mínimos da Comunidade de im-
postos sobre consumos específicos sobre o alcohol e o tabaco. Actualmente, os 
prezos e os índices de impostos sobre consumos específicos para productos do 
tabaco na UE varían considerablemente entre os Estados membros (por exemplo, o 
imposto especial no Estado membro que máis grava os cigarros cuadriplica a 
cantidade imposta polo Estado membro que menos os grava). As medidas pro-
postas deberían aumenta-la converxencia entre os niveis fiscais dos diversos Esta-
dos membros e restrinxi-la fraude e o contrabando no mercado interior. 

2.2. IMPOSTOS DIRECTOS 

 Debemos lembra-la importancia da dimensión internacional cando se trata de 
desenvolve-la política fiscal da UE, aspecto especialmente importante na imposi-
ción directa debido ó considerable impacto que a globalización tivo sobre ela. Para 
que unha economía global funcione de maneira efectiva cómpre a adopción dunha 
serie de regras por parte dos axentes económicos, especialmente dos gobernos e 
das empresas. 
 Progresouse de maneira considerable na identificación das prácticas fiscais 
lesivas ou prexudiciais e no establecemento de prazos para eliminalas. Tamén se 
vai distinguindo con maior claridade qué xurisdiccións extracomunitarias están 
dispostas a cooperar dentro do consenso internacional sobre competencia desleal e 
cáles non o están. Resulta conveniente resaltar que na reunión dos ministros de 
Economía e Finanzas da UE (ECOFIN), que tivo lugar o 1 de decembro de 1997, 
foi aprobado un código de conducta fiscal que pretende acabar coa competencia en 

                                                           
6 COM (1997) 30. 
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materia empresarial. No ECOFIN decidiuse que os réximes fiscais “perniciosos”7 
debían ser suprimidos dous anos despois da súa identificación como tales polos 
países da UE, e como máximo nun período de cinco anos desde a entrada en vigor 
do devandito código, o 1 de xaneiro de 1998. 
 En virtude dese código, tódolos gobernos se comprometen a revisa-las súas 
disposicións existentes e prácticas en vigor, así como a non introducir novas 
medidas fiscais que prexudiquen o interese común. Este código aplicarase non só 
en tódolos territorios comunitarios senón tamén nos territorios dependentes ou 
asociados a un país da UE, como é o caso de Xibraltar. Ademais, consideraranse as 
peculiaridades dos réximes impositivos das rexións ultraperiféricas, entre as que 
están as Illas Canarias; así mesmo, terase en conta a estructura fiscal do Estado 
español, xa que Navarra e o País Vasco teñen capacidade normativa neste ámbito. 
 De todos modos, cómpre lembrar que este acordo é un simple compromiso 
político, non xurídico, e, polo tanto, non cabe a imposición de sancións ós países 
que o incumpran. 
 En relación coa harmonización da fiscalidade directa cómpre sinalar que se 
rexistraron escasos avances ata o presente, xa que a lexislación vixente regula 
aspectos moi concretos como, por exemplo, os relativos ás fusións, escisións ou 
dividendos entre empresas matrices e as súas filiais. A escaseza de directivas en 
vigor contrasta cos cinco grandes informes existentes (Newmark, 1962; Van den 
Temple, 1970; Werner, 1971; Ruding, 1992; Monti, 1996). Sen embargo, cómpre 
lembrar que a preocupación da Comunidade por este tema xurdiu desde a súa 
constitución.  

2.2.1. Imposto sobre sociedades 

 No ámbito da imposición directa, un obxectivo importante para a Comisión é o 
de garantir que os sistemas de imposición que afectan ás empresas da UE atendan á 
crecente actividade transfronteiriza e ás modernas estructuras organizativas. Para 
iso, a Comisión está preparando un estudio sobre o imposto sobre sociedades na 
UE. Con iso perséguese o propósito de presentar en breve unha comunicación 
sobre os resultados do estudio e as conseguintes implicacións en canto a política 
fiscal. Ese estudio realizarase no contexto xeral das conclusións do Consello Eu-
ropeo de Viena e nel subliñarase a necesidade de loitar contra a competencia fiscal 
prexudicial ou lesiva e terase en conta que a coperación en materia fiscal non 
persegue tipos impositivos uniformes nin loitar contra a competencia fiscal leal, 
senón que pretende reduci-las permanentes distorsións existentes no mercado 
interior, tratando de estimula-lo crecemento económico e de potencia-la competi-
tividade internacional da Comunidade, evitando as posibles perdas excesivas que 
se poidan producir nos ingresos fiscais comunitarios e tratando de implantar es-
tructuras impositivas máis favorables para o emprego. 
                                                           

7 Enténdese por medidas “perniciosas” aquelas que implican un nivel impositivo considerablemente menor ó 
aplicado normalmente no Estado membro de que se trate.  
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 O estudio antes citado analizará as diferencias existentes nos niveis efectivos do 
imposto sobre sociedades nos Estados membros da UE, prestándolle atención á 
influencia das bases impositivas das empresas sobre os niveis efectivos de fis-
calidade. Ademais, o estudio identificará as principais disposicións fiscais que 
poderían obstaculiza-la actividade económica transfronteiriza no Mercado Único. 
 A harmonización do imposto sobre sociedades é necesaria na medida en que as 
diferencias nos réximes fiscais aplicables ás actividades societarias, ós dividendos 
e xuros e ós residentes e non residentes afectan á localización das empresas, ás 
relacións entre matrices e filiais e á libre circulación de persoas e de capitais, así 
como á prestación de servicios. Sen embargo, ante a ausencia de referencias ex-
presas á harmonización da fiscalidade directa no Tratado de Roma, a harmoni-
zación da imposición societaria foi froito ou ben de respostas parciais a problemas 
concretos de dobre imposición ou de actividade económica trans-fronteriza ou ben 
do proceso de competencia fiscal implementado por parte dos Estados membros da 
Unión Europea, proceso que xerou unha discriminación da carga fiscal relativa 
sobre o capital e un notable incremento da carga que soporta o traballo, o cal 
afectou de maneira negativa ó nivel de emprego. Por iso, a Comisión realizou 
varios informes nos que instaba ós Estados membros a traballar pola consecución 
de sistemas fiscais e de protección social que minguasen as cargas fiscais sobre o 
traballo, favorecendo así a creación de emprego. 
 Seguindo un plano cronolóxico, debemos sinalar que o interese da Comisión 
Europea pola harmonización fiscal directa xorde pouco despois da sinatura do 
Tratado de Roma, aínda que o avance das propostas de harmonización foi moi de 
vagar ata a actualidade.  
 No ano 1963 ve a luz o informe do Comité Fiscal e Financeiro da CEE sobre 
harmonización fiscal, máis coñecido como “Informe Neumark” (Neumark, 1963), 
que se converteu no primeiro traballo clásico na materia. O devandito informe 
suscitou o debate sobre a dobre imposición de dividendos e a integración da 
imposición persoal e societaria, lanzando a proposta do “sistema de dobre tipo”. 
 No ano 1966 publícase o polémico “Informe Segré” (Segré, 1966) sobre o 
desenvolvemento do mercado europeo de capitais. Este informe insiste na nece-
sidade de que os impostos sobre sociedades dos países membros da Comunidade 
sexan de estructura moi similar, para non obstaculiza-los movementos de capital, 
aínda que non se pronuncia por un sistema de integración concreto entre os 
impostos da renda e de sociedades. 
 Un novo fito no debate prodúcese coa publicación do denominado “Informe 
Van den Temple” (Van den Temple, 1970), elaborado entre os anos 1968 e 1970, 
no que destacan entre as súas conclusións a negativa á integración sobre socie-
dades, propoñendo un sistema clásico de dobre imposición íntegra de dividendos e 
amparándose na súa sinxeleza e na súa capacidade de adaptación ó principio de 
non discriminación internacional no gravame das sociedades. 
 Esta proposta, aceptada temporalmente pola Comisión, sería rexeitada máis 
tarde debido a que vulneraba principio de neutralidade e as necesidades de am-
pliación do mercado europeo de capitais. 
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 En resposta ás recomendacións do Informe Van den Temple preséntase o 
Informe Burke, que reflicte as preocupacións da Comisión sobre a harmonización 
societaria. As súas ideas foron escasamente desenvolvidas. 
 En novembro do ano 1975 prodúcese o primeiro pronunciamento oficial da 
Comisión das Comunidades Europeas relativo á harmonización da imposición 
sobre sociedades mediante unha proposta de directiva que, con algunhas variantes, 
podía terse convertido na primeira medida lexislativa aprobada polo Consello en 
relación co gravame societario.  
 A principios dos anos noventa aparece o Informe Ruding (1992). O comité de 
expertos presididos por Onno Ruding recomenda fixar un tipo mínimo e outro 
máximo para o imposto sobre sociedades, así como normas comúns para determi-
na-la base impoñible ou, cando menos, unha harmonización mínima de bases 
impoñibles, e tamén fomenta-la transparencia nos incentivos para atrae-lo investi-
mento, etc. Sen embargo, o comité non considerou oportuno o imposto sobre so-
ciedades único para tódolos países. 
 O Informe Ruding suscitou un interesante debate no seo da comunidade 
científica, debate no que participaron numerosos autores e, por suposto, a Comisión 
e o Parlamento europeos. Este debate traduciuse na adopción de escasas medidas 
no seo da Comunidade Europea, pero volveu cobrar unha relativa intensidade tralo 
nacemento da moeda única o 1 de xaneiro de 1999.  

2.2.2. Imposto sobre a renda das persoas físicas 

 Cómpre sinalar que no ámbito da imposición directa a prioridade da UE é a 
harmonización do imposto sobre sociedades. Esa prioridade explícase debido a que 
tradicionalmente a Comisión Europea considerou (e considera) que as diferencias 
fiscais existentes na imposición persoal non supoñen un gran problema na medida 
en que non incididan negativamente nas condicións de libre competencia entre os 
Estados membros da Comunidade. A Comisión considera que se deben introducir 
medidas harmonizadoras para determinados aspectos concretos da estructura dos 
impostos persoais8, pero non se pretende a súa harmonización íntegra porque 
sostén que estes impostos son instrumentos nacionais de política económica e 
social. 
 Os impostos sobre a renda das persoas físicas son na súa totalidade competencia 
exclusiva dos Estados membros, e cómpre só unha cordinación no ámbito da UE 
para evita-la discriminación transfronteiriza ou os obstáculos ó exercicio das catro 
liberdades. En particular, a cordinación dos impostos sobre a renda pode ser 
necesaria para evita-la dobre imposición ou a non imposición involuntaria en 
situacións transfronteirizas, ou para loitar contra a evasión internacional de 
impostos. A proposta de directiva da Comisión para garantir un mínimo de 
                                                           

8 As medidas harmonizadoras propostas pola Comisión Europea aparecen na Recomendación 94/79/CE e 
unicamente constitúen un programa de mínimos sen ser obrigatorio o seu cumprimento. 
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imposición efectiva do rendemento do aforro en forma de pagamento de xuros 
dentro da Comunidade9 é, probablemente, o mellor exemplo disto último. 
 No ámbito deste imposto debemos sinalar que cabe falar dun certo avance no 
proceso harmonizador por dúas vías: 
 
1) A converxencia espontánea das lexislacións dos Estados membros da Unión 

Europea. Baixo esta perspectiva poden percibirse certas tendencias xenerali-
zadas de reforma dos diferentes elementos estructurais desta figura tributaria: a 
extensión da base impoñible, a reducción dos tramos da tarifa do imposto, a 
diminución dos tipos marxinais máximos, etc. 

2) A trascendencia que, en última instancia, teñen as normativas aprobadas no 
imposto sobre sociedades. 

3. CONCLUSIÓNS 
 Se a Unión Europea quere afronta-los retos da globalización e alcanza-los 
obxectivos establecidos no tratado e en recentes consellos europeos, non pode 
permitir que se manteñan os problemas e os obstáculos existentes no seo da 
Comunidade. As institucións comunitarias, respectando plenamente o principio de 
subsidiariedade, pero tamén as esixencias do mercado interior, deben intentar 
proseguir de maneira máis enérxica as vías de cordinación entre os distintos 
Estados membros en materia de política fiscal.  
 Na imposición indirecta, a posibilidade dunha cooperación reforzada podería 
servir como instrumento para lograr avances na fiscalidade do medio natural e da 
enerxía. 
 Na imposición directa, a coperación entre os diferentes Estados membros da 
Unión Europea organizouse basicamente na adopción de convenios bilaterais. A 
cooperación reforzada podería ser utilizada de tal modo que os beneficios obtidos 
polos participantes actuasen como incentivo para que os países non partícipes se 
interesasen por participar. 
 Por outra parte, cómpre subliñar que a regra da unanimidade que rexe a 
adopción de decisións en materia fiscal supón un importante obstáculo (o cal se 
verá acrecentado trala ampliación da Unión Europea) ós avances neste ámbito, de 
tal modo que a Comisión debería asumir unha nova regra que se basease na 
adopción de medidas de carácter fiscal por maioría cualificada. As posibilidades 
introducidas polo Tratado de Amsterdam (desenvolvidas polo Tratado de Niza) 
para implantar unha maior cooperación entre subgrupos de Estados membros que 
comparten unha mesma posición poderían ser utilizadas en determinadas áreas da 
política fiscal. 
 
                                                           

9 COM (1998) 295. 
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