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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do  Conselho relativa a uma matéria colectável comum 
consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0121),

– Tendo em conta o artigo 115.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0092/2011),

– Tendo em conta os pareceres fundamentados elaborados, no quadro do Protocolo (n.º 2) 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo Senado 
dos Países Baixos, o Parlamento da Suécia, o Parlamento da Bulgária, a Câmara dos 
Comuns do Reino Unido, a Assembleia Nacional da Polónia, o Parlamento de Malta, o 
Parlamento da Eslováquia, a Câmara dos Representantes da Irlanda e a Câmara dos 
Deputados da Roménia, onde se declara que o projecto de acto legislativo não obedece ao 
princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As sociedades que pretendem 
desenvolver as suas actividades 
transfronteiras na União enfrentam sérios 
obstáculos e distorções no mercado devido 
à existência de 27 sistemas diferentes em 
matéria de imposto sobre as sociedades. 
Estes obstáculos e distorções impedem o 
bom funcionamento do mercado interno. 
Desencorajam o investimento na UE e 
impedem o cumprimento das prioridades 
fixadas na comunicação adoptada pela 
Comissão em 3 de Março de 2010, 
intitulada «Europa 2020, Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo». Além disso, também são 
contrários às exigências impostas por uma 
economia social de mercado altamente 
competitiva.

(1) As sociedades que pretendem 
desenvolver as suas actividades 
transfronteiras na União enfrentam sérios 
obstáculos e distorções no mercado devido 
à existência de 27 sistemas diferentes em 
matéria de imposto sobre as sociedades. 
Estes obstáculos e distorções impedem o 
bom funcionamento do mercado interno. 
Desencorajam o investimento na UE e 
impedem o cumprimento das prioridades 
fixadas na comunicação adoptada pela 
Comissão em 3 de Março de 2010, 
intitulada «Europa 2020, Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo», o Pacto para o Euro Mais e a 
integração económica, orçamental e fiscal 
necessária para concretizar uma economia 
social de mercado altamente competitiva.

Or. nl

Justificação

Actualização.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria colectável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afectar a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades.

(5) Dado que as diferenças entre os níveis 
de tributação não determinam os mesmos 
obstáculos, o sistema (matéria colectável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades [MCCCIS]) não pode afectar a 
liberdade de decisão dos Estados-Membros 
na determinação da(s) sua(s) taxa(s) 
nacionais(s) de tributação das sociedades. 
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Por isso, os Estados-Membros conservam 
a possibilidade de dar certos incentivos às 
empresas, em particular, sob a forma de 
crédito fiscal.

Or. nl

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva não constitui 
um adiantamento da harmonização das 
taxas de imposto das sociedades pelos 
Estados-Membros. No caso de se revelar 
que a eficiência económica, a eficácia e a 
justificabilidade da fiscalidade das 
empresas seria melhor servida através 
duma certa harmonização das taxas, isto 
pode ser reexaminado aquando da 
avaliação da directiva.

Or. nl

Justificação

Embora a harmonização das taxas de imposto não esteja em debate, não as podemos excluir 
totalmente no futuro.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A matéria colectável a nível da UE, 
a consolidação e a liberdade de decisão 
dos Estados-Membros na determinação 
das suas taxas nacionais de tributação das 
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sociedades zelam para que a MCCCIS 
seja uma operação fiscalmente neutral. 

Or. nl

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Na medida em que a utilização da 
MCCCIS influencie as receitas fiscais das 
autoridades regionais ou locais, os 
Estados-Membros são livres - em 
conformidade com os respectivos sistemas 
constitucionais e a presente directiva - de 
tomar medidas que contribuam para esse 
fim.

Or. nl

Justificação

O facto regional em alguns Estados-Membros não é obstáculo à introdução da MCCCIS.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O sistema deve incluir uma disposição 
genérica de luta contra a fraude, 
complementada por medidas destinadas a 
limitar tipos específicos de práticas 
abusivas. Essas medidas devem incluir as 
limitações relativas à dedutibilidade dos 
juros pagos a sociedades associadas 
estabelecidas para efeitos fiscais num país 
de baixa tributação situado fora da União e 

(20) O sistema deve incluir uma disposição 
genérica eficaz de luta contra a fraude, 
complementada por medidas destinadas a 
limitar tipos específicos de práticas 
abusivas. Essas medidas devem incluir as 
limitações relativas à dedutibilidade dos 
juros pagos a sociedades associadas 
estabelecidas para efeitos fiscais num país 
de baixa tributação situado fora da União e 
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que não procedem à troca de informações 
com o Estado-Membro do pagador com 
base num acordo comparável à Directiva 
2011/16/UE relativa à assistência mútua 
das autoridades competentes dos 
Estados-Membros no domínio dos 
impostos directos e dos impostos sobre os 
prémios de seguro, bem como das regras 
sobre as sociedades estrangeiras 
controladas.

que não procedem à troca de informações 
com o Estado-Membro do pagador com 
base num acordo comparável à Directiva 
2011/16/UE relativa à assistência mútua 
das autoridades competentes dos 
Estados-Membros no domínio dos 
impostos directos e dos impostos sobre os 
prémios de seguro, bem como das regras 
sobre as sociedades estrangeiras 
controladas.

Or. nl

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A presente directiva inclui uma 
nova abordagem radical da componente 
essencial da tributação das sociedades.
Por isso, deve ser efectuada uma 
avaliação e análise profunda, na medida 
em que tal possa ser feito duma forma 
significativa. Devido ao ritmo inerente à 
aplicação e execução da tributação das 
sociedades, não é possível efectuar uma 
avaliação séria no prazo de 5 anos após a 
sua entrada em vigor.

Or. nl

Justificação

Alguns defendem uma avaliação ao fim de 3 anos. Todavia, tendo em conta a sequência 
encerramento do exercício - declaração fiscal - controlo fiscal, isto não faz sentido se não 
houver suficientes ciclos concluídos.
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Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) Na análise com base na cláusula 
de revisão também devem ser incluídos os 
seguintes elementos: o carácter opcional 
da MCCCIS, a limitação da 
harmonização à matéria colectável, a 
fórmula de repartição e a utilidade para 
as PME.

Or. nl

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80 Artigo 80

Regra geral anti-abuso Regra geral anti-abuso
As transacções simuladas realizadas com o 
único objectivo de evitar a tributação não 
são consideradas para efeitos de cálculo da 
matéria colectável.

As transacções simuladas realizadas 
principalmente com o objectivo de evitar a 
tributação não são consideradas para 
efeitos de cálculo da matéria colectável.

O primeiro parágrafo não é aplicável a 
actividades comerciais realizadas de boa 
fé, podendo o contribuinte optar entre duas 
ou mais transacções que têm o mesmo 
resultado comercial mas que produzem 
montantes tributáveis diferentes.

O primeiro parágrafo não é aplicável a 
actividades comerciais realizadas de boa 
fé, podendo o contribuinte optar entre duas 
ou mais transacções que têm o mesmo 
resultado comercial mas que produzem 
montantes tributáveis diferentes.

Or. nl

Justificação

A regra geral anti-abuso toma justamente em conta tanto o aspecto factual como a intenção. 
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Porém, a relatora considera que no caso de transacções simuladas (aspecto factual) tem de 
ser suficiente haver claramente o objectivo de evitar a tributação.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

Artigo 133 Artigo 133
Reexame Reexame

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
directiva sobre a distribuição das matérias 
colectáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, em qualquer caso, 
uma análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
directiva sobre a distribuição das matérias 
colectáveis entre os Estados-Membros. 

Or. nl

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

Artigo 133 Artigo 133
Reexame Reexame

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
directiva sobre a distribuição das matérias 

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do carácter opcional deste 
regulamento e do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
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colectáveis entre os Estados-Membros. directiva sobre a distribuição das matérias 
colectáveis entre os Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

A introdução duma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades é 
tão radicalmente nova na UE que é melhor permitir que ela seja primeiro testada de forma 
voluntária. Além disso, o seu carácter opcional também tornará mais atraente para os 
Estados-Membros dar o seu acordo à MCCCIS (cuja aprovação depende duma decisão 
unânime do Conselho). Apesar disso, temos de estar prontos a avaliar o carácter opcional 
após decorrerem 5 anos e depois disso.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

Artigo 133 Artigo 133
Reexame Reexame

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
directiva sobre a distribuição das matérias 
colectáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise da conveniência de ampliar a 
harmonização da matéria colectável com 
a harmonização das taxas de imposto e do 
impacto do mecanismo estabelecido no 
capítulo XVI da presente directiva sobre a 
distribuição das matérias colectáveis entre 
os Estados-Membros. 

Or. nl

Justificação

No contexto da introdução duma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades é adequado começar com a base e deixar aos Estados-Membros a definição das 
taxas. Aquando da avaliação do impacto da proposta, todavia, é imperativo incluir este 
aspecto no exame.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 133

Texto da Comissão Alteração

Artigo 133 Artigo 133

Reexame Reexame
No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
directiva sobre a distribuição das matérias 
colectáveis entre os Estados-Membros.

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Conselho. O 
relatório deve incluir, nomeadamente, uma 
análise do impacto do mecanismo 
estabelecido no capítulo XVI da presente 
directiva sobre a distribuição das matérias 
colectáveis entre os Estados-Membros. O 
relatório deve incluir também um exame 
da utilização deste regulamento pelas 
PME e da sua utilidade para elas. 

Or. nl

Justificação

As PME são os principais empregadores da UE e os maiores criadores de novos postos de 
trabalho. Dado que só existe uma proposta de MCCCIS e não há ao mesmo tempo - como se 
esperava - uma proposta de tributação das sociedades com actividade transfronteiras 
segundo as regras do Estado de origem, é imperativo incluir na análise do impacto a 
utilização efectiva da MCCCIS e a sua acessibilidade para as PME.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O conteúdo da proposta

A directiva do Conselho relativa a uma matéria colectável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades (MCCCIS) introduz regras comuns para calcular a matéria colectável das 
sociedades que exercem actividade na UE. 

O quadro fiscal da UE prevê um conjunto completo de disposições para o cálculo dos 
resultados fiscais a título individual de cada sociedade ou sucursal, a consolidação desses 
resultados (lucros e perdas) no contexto dos membros do grupo e a repartição da matéria 
colectável consolidada, se for positiva, por cada Estado-Membro pertinente.

A repartição da matéria colectável consolidada faz-se com base numa chave de repartição fixa 
composta por três factores a quem se atribui uma ponderação igual: vendas, mão-de-obra e 
activos. 

Cada Estado-Membro aplicará a sua própria taxa de imposto à parte da matéria colectável que 
lhe cabe. A harmonização envolve apenas o cálculo e repartição da matéria colectável. A 
determinação das taxas de imposto continua a caber aos Estados-Membros. 

A harmonização também não afecta as regras nacionais em matéria de contabilidade 
financeira.

A MCCCIS é facultativa. Todas as sociedades - quer sejam grandes ou pequenas e 
desenvolvam ou não actividades transfronteiras - devem poder aplicar a MCCCIS. Também 
ninguém é obrigado a fazê-lo. Uma sociedade que optar pela MCCCIS compromete-se por 
um período de cinco anos que - salvo denúncia até três meses antes do final do período - é 
sempre prolongado por um período de três anos. 

A proposta também prevê normas anti-abuso e define de que modo a MCCCIS deve ser 
administrada pelos Estados-Membros segundo uma abordagem de “balcão único”. 

Em quatro áreas a directiva confere à Comissão poderes para adoptar actos delegados por um 
período indeterminado.

A directiva inclui uma cláusula de revisão que, nomeadamente, visa explicitamente o 
funcionamento da chave de repartição da matéria colectável.

Finalmente, no quadro da transposição da presente directiva para o respectivo direito 
nacional, os Estados-Membros têm de apresentar à Comissão um quadro de correspondência.

Posição da relatora

A relatora considera que a MCCCIS constitui um instrumento indispensável para, por um 
lado, realizar o mercado interno europeu e, por outro lado, alcançar a integração económica 
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europeia que é necessária para a estabilidade da zona euro. Não se pode permitir que a crise 
actual constitua um obstáculo; pelo contrário, tem de servir de catalisador à introdução da 
MCCCIS. Portanto, a relatora está satisfeita pelo facto de as conclusões de cada cimeira 
europeia ou da zona euro que precederam a elaboração deste relatório mencionarem 
explicitamente a MCCCIS. Ela gostaria de chamar a atenção para a carta conjunta da 
Chanceler alemã e do Presidente francês ao Presidente do Conselho Europeu, de 18 de Agosto 
de 2011, exortando à conclusão das negociações sobre a MCCCIS até ao final de 2012 e 
afirmando explicitamente (como forma de pressão?) que estão a trabalhar numa iniciativa 
intergovernamental bilateral franco-alemã.

Esta manifestação de interesse na MCCCIS tem de ser música para os ouvidos do PE, tanto 
mais que nos últimos anos o próprio PE solicitou repetidamente a introdução duma MCCCIS.
Portanto, na minha qualidade de relatora quero dar o meu apoio total a esta proposta de 
directiva e solicito ao Conselho que volte a debater esta proposta sem hesitações e que tome 
uma decisão positiva a este respeito.

Alguns parlamentos nacionais manifestaram objecções, considerando que a Comissão violou 
o princípio da subsidiariedade. A relatora não apoia estas objecções. Só é possível remediar 
diversas distorções do mercado interno se for adoptado um sistema comum de regras com 
procedimentos administrativos comuns e um sistema de administração do tipo "balcão único".
Portanto, a relatora apoia a decisão da Comissão de não reapreciar esta proposta.

A relatora gostaria de salientar as principais vantagens da introdução da MCCCIS:

 Maior transparência fiscal, que tornará o sistema fiscal mais equitativo e eficaz;
 Redução dos custos de execução e da burocracia, o que fará melhorar as perspectivas 

de crescimento das empresas com actividades transfronteiras, tornando a UE mais 
atraente para os investidores estrangeiros e promovendo a acessibilidade do mercado 
interno para as empresas que ainda não operam a nível transfronteiras;

 Expectativa de que as decisões de repartição no mercado interno passem a ser tomadas 
mais à luz de considerações sociais e económicas de carácter neutral em termos fiscais 
do que acontece actualmente;

 Redução de dois tipos de problemas fiscais: a evasão fiscal e a fraude, por um lado, e a 
dupla tributação, por outro.

Quanto maior for a participação no sistema da MCCCIS maiores serão os benefícios 
alcançados. Portanto, parece atraente a ideia de tornar o sistema obrigatório em vez de 
facultativo. Porém, dado que a introdução duma matéria colectável consolidada na UE já é 
uma ideia tão nova, radical e - para dizer a verdade - algo experimental e porque talvez não 
seja o momento adequado neste ciclo económico para obrigar todas as empresas, grandes e 
pequenas, a proceder a uma mudança radical de sistema, a relatora declara a sua preferência 
por manter a MCCCIS facultativa. Porém, ela propõe que esta abordagem seja reapreciada em 
devido tempo, apresentando para esse fim uma alteração à cláusula de revisão.

Para maximizar os benefícios da MCCCIS é conveniente introduzi-la em toda a UE. A 
relatora é favorável à aplicação duma MCCCIS - mesmo que facultativa - em toda a UE, de 
preferência a uma obrigatória que envolva uma fórmula de cooperação mais estreita. Porém, 
se o Conselho não conseguir alcançar um acordo satisfatório com todos os Estados-Membros, 
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a cooperação mais estreita terá de se tornar, de qualquer modo, a opção escolhida. Nesse caso, 
o objectivo tem de ser a participação de todos os Estados-Membros que pertencem à zona 
euro ou de quem se aguarda a sua adesão à mesma, dado que a sua maior integração 
económica é essencial por um certo número de razões.

Outro ponto de debate é o grau de harmonização. Por um lado, a relatora compreende as 
vantagens de aproximar ainda mais as taxas (com valores mínimos ou uma gama limitada).
Por outro lado, ela reconhece que isto não é verdadeiramente necessário para o funcionamento 
adequado do mercado interno e que nesta altura - quando a maioria dos Estados-Membros 
enfrenta dificuldades para voltar a pôr em ordem as suas finanças públicas ou para as manter 
de boa saúde - não é adequado procurar uma harmonização radical. Não obstante, se ao fim 
dum certo período se tornar evidente que a concorrência fiscal entre Estados-Membros é mais 
prejudicial do que benéfica, é sempre possível dar mais um passo. Embora esta directiva não 
deva, de forma alguma, ser vista como uma antecipação da harmonização das taxas de 
imposto das sociedades, a relatora propõe que a questão das taxas seja referida na cláusula de 
revisão.

A relatora é absolutamente favorável ao princípio da consolidação, tanto no interesse da 
eficácia do mercado interno como para tornar a MCCCIS atraente para as empresas. Em 
particular, dado que a matéria colectável no sistema da MCCCIS é maior do que as bases 
nacionais médias e que as taxas são fixadas pelos próprios Estados-Membros, a consolidação 
não pode ser um obstáculo na perspectiva dos Estados-Membros.

Entre si, a dimensão da matéria colectável, o direito soberano dos Estados Membros a 
determinar as taxas e a consolidação permitirão que a MCCCIS seja fiscalmente neutral, tanto 
em termos do impacto sobre as empresas como nas finanças públicas.

A chave de repartição fixa que a directiva propõe não afectará a matéria colectável mas 
apenas a sua repartição entre os Estados-Membros. É imperativo que a repartição tenha 
certeza jurídica e seja previsível, economicamente pertinente e justa. A este respeito, os três 
factores determinantes da proposta foram bem escolhidos: os dados são conhecidos e são 
evidentes da contabilidade, são difíceis de manipular e são indicadores dos lucros. O factor 
trabalho é correctamente dividido em custos salariais e quantidade de pessoal, já que isto, em 
termos gerais, compensa o impacto das diferenças a nível salarial entre os Estados-Membros.
Portanto, a relatora apoia a chave de repartição mas concorda com a Comissão em que faria 
sentido subordinar essa chave a uma cláusula de revisão.

Naturalmente a relatora saúda a adopção do princípio do "balcão único" e o aumento da 
cooperação entre as administrações fiscais nacionais. Ela apenas se interroga se a base para 
identificar a autoridade fiscal principal está ou não suficientemente de acordo com a realidade 
económica e garantirá uma repartição suficiente entre os Estados-Membros.

Finalmente, a relatora não tem objecções à proposta no sentido de a MCCCIS ser 
independente das normas de contabilidade. A alternativa seria um sistema baseado na IFRS.
Nesse caso, A determinação da matéria colectável teria de ser confiado indirectamente ao 
sector privado, resultando daí um sistema que poderia não ser adequado às PME.


