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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apoia a proposta da Comissão Europeia de introdução na UE de uma matéria 
colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS). 

A matéria colectável difere de Estado-Membro para Estado-Membro, o que constitui na 
prática uma barreira ao crescimento e à criação de emprego. 

A proposta de MCCCIS trará alterações significativas da tributação das sociedades na Europa, 
com potencial para facilitar a actividade das empresas que operam à escala transnacional, 
mediante a redução dos custos administrativos e das formalidades burocráticas, propiciando 
assim um mercado único mais eficiente e um aumento da competitividade das empresas da 
UE e da capacidade de atracção do mercado da UE a nível global no confronto com outros 
grandes mercados, como os do EUA e da China.

São as seguintes as principais preocupações do relator:

A MCCCIS deve ser facultativa para as empresas. Um sistema obrigatório conduz a custos 
mais elevados, sobretudo para as PME, e, como tal, não contribui para o crescimento e o 
aumento da competitividade do mercado europeu. A competição entre sistemas e a 
competição institucional também constituem um bem, em si. Não é aconselhável instituir um 
sistema obrigatório sem experiência prática prévia e sem que se conheçam os efeitos do 
sistema. 

1. A determinação do nível de tributação deve continuar a ser da competência dos 
parlamentos nacionais. O objectivo é reforçar o sistema de tributação das sociedades, e 
não harmonizar as taxas de imposto.

2. As barreiras ao comércio transnacional devem ser eliminadas. Assim, o sistema deve 
permitir a consolidação dos lucros e das perdas desde o início, para facilitar o 
crescimento da actividade transfronteiras.

3. A MCCCIS deve permitir a simplificação, mediante a apresentação de uma única 
declaração para todo o grupo, em sistema de "balcão único". A redução do ónus 
administrativo e dos encargos burocráticos é essencial ao sistema da MCCCIS, a qual, 
além de minorar os custos de conformidade, funcionará também como um incentivo à 
uniformização dos regimes de tributação.

4. O sistema deve ser suficientemente atractivo para induzir as empresas a aderir à MCCCIS 
- gerando benefícios reais.

O relator sugere as seguintes alterações: 

Mudanças a introduzir na fórmula - suprimir o factor vendas: A fórmula de repartição da 
matéria colectável deve basear-se em dois factores apenas: o trabalho e os activos.
A consideração das vendas por destino implica um desvio significativo em relação ao actual 
princípio de atribuição dos direitos de tributação ao Estado da fonte. O princípio da origem 
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está fortemente enraizado na doutrina dos Estados-Membros da UE e tem constituído, de há 
muito tempo a esta parte, o princípio orientador do trabalho da OCDE no domínio da 
tributação internacional. 
Acresce que a aplicação desta fórmula também acarretará graves perdas de receita fiscal por 
parte dos Estados-Membros de pequena e média dimensão com mercados internos exíguos. 

Além disso, um factor vendas baseado no destino seria bastante fácil de manipular. Poderia 
contratar-se um agente comercial independente num país terceiro como intermediário para 
efectuar as vendas no respectivo mercado em nome do grupo, deslocando-se, desse modo, o 
destino das vendas do Estado "pretendido" para o Estado escolhido para o efeito. Essas 
possibilidades de planeamento fiscal minariam a legitimidade do factor e, muito 
provavelmente, levariam à adopção de dispositivos legais complexos tendentes a evitar a 
evasão.

Fórum MCCCIS: criação de um Fórum em matéria de MCCCIS entre os Estados-Membros 
para fins de resolução extrajudicial de litígios (alterações ao considerando 26 e ao artigo 
123.º).

Encurtamento do prazo para reavaliação: a Comissão deve proceder à reavaliação do 
regime ao fim de três anos apenas, para apreciar os efeitos da introdução da MCCCIS, artigo 
133.º

Apreciação dos efeitos da introdução da MCCCIS na reavaliação da directiva: ao fim de 
3 anos a Comissão pesará os prós e contras da introdução de um sistema obrigatório com o 
objectivo de instituir uma MCCCIS única na UE.  

A Comissão analisará igualmente o impacto da directiva nas matérias colectáveis dos 
Estados-Membros aos níveis nacional, regional e local, incluindo o impacto socioeconómico 
no plano da relocalização da actividade económica e do emprego na UE.

É de ponderar a possibilidade de se estender a MCCCIS a outras entidades que não as 
sociedades de responsabilidade limitada, como as sociedades em nome colectivo: em 
alguns Estados-Membros muitas empresas revestem a forma de sociedade em nome colectivo. 
A Comissão deve estudar se estas podem ser tratadas como sociedades de responsabilidade 
limitada.

O elemento da percentagem relativa à execução do contrato nos contratos a longo prazo:
o artigo 24.º deve ser suprimido, visto que as sociedades não devem ser obrigadas a efectuar 
este cálculo exclusivamente para fins fiscais. Ele não é comum nos regimes de contabilidade 
dos Estados-Membros e aumenta a complexidade do sistema.

Tornar a MCCCIS mais atractiva: as disposições em matéria de MCCCIS devem ser mais 
vantajosas para as sociedades do que os sistemas nacionais vigentes. 

Devem ser estabelecidas regras de depreciação generosas para as sociedades. A taxa de 
depreciação do conjunto de activos da sociedade prevista no artigo 39.º deve ser elevada de 
25% para 35%.  
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A obrigação de registo das transacções intragrupo prevista no artigo 59.º parece questionável, 
dado que implicaria um ónus e custos administrativos adicionais para as sociedades.

Clarificação das disposições sobre auditorias: no artigo 122.º. Uma situação em que 
qualquer autoridade competente pudesse instaurar uma auditoria à totalidade ou a parte do 
grupo, independentemente da competência fiscal, produziria consequências administrativas 
inaceitáveis.

Reforço da norma de prevenção de abusos: urge alterar os termos do artigo 80.º, para que
as transacções simuladas cujo principal intento consista em evitar a tributação possam ser 
ignoradas em sede de cálculo da matéria colectável.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A concorrência fiscal constitui um 
factor de pressão sobre os governos no 
sentido de manterem a despesa sob 
controlo. Porém, a introdução de uma 
Matéria Colectável Comum Consolidada 
do Imposto sobre as Sociedades 
(MCCCIS) à escala da União e de 
carácter voluntário não deverá interferir 
com a concorrência fiscal, pois o sistema 
não contempla a harmonização das taxas 
de tributação. 

Or. en

Alteração 2
Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) O aperfeiçoamento do mercado 
interno é o factor decisivo para estimular 
o crescimento e a criação de emprego. A 
introdução de uma MCCCIS deverá 
reforçar o crescimento e gerar mais 
emprego na União, mediante a redução 
dos custos administrativos e da burocracia 
a que as empresas, e em particular as 
pequenas empresas, que operam em 
vários Estados-Membros estão sujeitas.

Or. en

Alteração 3
Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fórmula para repartição da matéria 
colectável consolidada deve incluir três
factores de valor equivalente (mão-de-obra,
activos e vendas). O factor trabalho deve 
ser calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O factor 
activos deve ser constituído por todos os 
activos fixos tangíveis. Os activos 
intangíveis e financeiros devem ser 
excluídos da fórmula devido à sua natureza 
móvel e ao risco de evasão ao sistema. A 
utilização destes factores confere a devida 
relevância aos interesses do 
Estado-Membro de origem. Por último, as 
vendas devem ser tomadas em 
consideração a fim de garantir a 
participação equitativa dos 
Estados-Membros de destino. Aqueles 
factores e ponderações deverão garantir 
que os lucros sejam tributados no exercício 
em que forem gerados. Como excepção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 

(21) A fórmula para repartição da matéria 
colectável consolidada deve incluir dois
factores de valor equivalente (mão-de-obra 
e activos). O factor trabalho deve ser 
calculado com base nas despesas de 
pessoal e no número de empregados (cada 
rubrica corresponde a metade). O factor 
activos deve ser constituído por todos os 
activos fixos tangíveis. Os activos 
intangíveis e financeiros devem ser 
excluídos da fórmula devido à sua natureza 
móvel e ao risco de evasão ao sistema. A 
utilização destes factores confere a devida 
relevância aos interesses do Estado-
Membro de origem. Aqueles factores e 
ponderações deverão garantir que os lucros 
sejam tributados no exercício em que 
forem gerados. Como excepção ao 
princípio geral, se o resultado da repartição 
não representar devidamente o âmbito da 
actividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.



PA\882659PT.doc 7/15 PE475.872v01-00

PT

actividade empresarial, uma cláusula de 
salvaguarda prevê a utilização de um 
método alternativo.

Or. en

Alteração 4
Proposta de directiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A Comissão deverá lançar um 
novo fórum da MCCCIS, similar ao 
Fórum Conjunto da UE em matéria de 
Preços de Transferência, a que as 
sociedades e os Estados-Membros possam 
submeter questões e litígios atinentes à 
MCCCIS. Esse fórum deverá estar 
habilitado a fornecer orientações às 
sociedades e aos Estados-Membros e a 
actuar como órgão jurisdicional nos 
termos do disposto no segundo parágrafo 
do artigo 267.º do TFUE. 

Or. en

Alteração 5
Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Comissão deve examinar a 
aplicação da directiva após um período de 
cinco anos e os Estados-Membros devem 
apoiá-la, fornecendo-lhe os dados 
necessários para este exercício,

(27) A Comissão deve examinar a 
aplicação da directiva após um período de 
três anos a contar da sua entrada em vigor 
e os Estados-Membros devem apoiá-la, 
fornecendo-lhe os dados necessários para 
este exercício,

Or. en
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Alteração 6
Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os encargos dedutíveis devem incluir todos 
os custos de vendas e as despesas, líquidos 
de imposto sobre o valor acrescentado 
dedutível, incorridos pelo contribuinte para 
obter ou garantir o rendimento, incluindo 
os custos de investigação e de 
desenvolvimento e os custos incorridos na 
subscrição de capital próprio ou de dívida 
no âmbito da actividade.

Os encargos dedutíveis devem incluir todos 
os custos de vendas e as despesas, líquidos 
de imposto sobre o valor acrescentado 
dedutível, incorridos pelo contribuinte para 
obter ou garantir o rendimento, incluindo 
os custos de investigação e de 
desenvolvimento e os custos incorridos na 
subscrição de capital próprio ou de dívida 
no âmbito da actividade. Os custos 
recorrentes relacionados com a protecção 
ambiental e a redução das emissões de 
carbono constituem igualmente encargos 
dedutíveis.

Or. en

Alteração 7
Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido

Contratos a longo prazo
1. Um contrato a longo prazo é um 
contrato que respeita as seguintes 
condições:
a) É celebrado para efeitos de fabrico, 
instalação construção ou prestação de 
serviços;
b) A sua duração exceder ou se preveja 
que venha a exceder 12 meses.
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, 
os réditos relativos a um contrato a longo 
prazo devem ser reconhecidos, para 
efeitos fiscais, segundo o montante 
correspondente à parte do contrato 
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executada no respectivo exercício fiscal. A 
percentagem relativa à execução do 
contrato é determinada com base na 
proporção entre os custos desse exercício 
e os custos estimados totais ou com base 
numa avaliação efectuada por peritos 
relativa ao grau de execução final do 
exercício fiscal.
3. Os custos relacionados com os 
contratos de longo prazo são tidos em 
conta no exercício fiscal em que sejam 
incorridos.

Or. en

Alteração 8
Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os activos fixos, com excepção dos 
referidos nos artigos 36.º e 40.º são 
depreciados em simultâneo num conjunto 
de activos a uma taxa anual de 25 % da 
base de depreciação.

1. Os activos fixos, com excepção dos 
referidos nos artigos 36.º e 40.º são 
depreciados em simultâneo num conjunto 
de activos a uma taxa anual de 35 % da 
base de depreciação.

Or. en

Alteração 9
Proposta de directiva
Artigo 59 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

3. Os grupos devem aplicar um método 
coerente e devidamente documentado 
para registar as transacções intragrupo. 
Os grupos só podem alterar o método por 
razões comerciais válidas, no início de um 
exercício fiscal.

Suprimidos

4. O método de registo das transacções 
intragrupo deve permitir identificar todas 
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as transferências e vendas intra-grupo 
pelo valor mais baixo de custo ou pelo 
valor fiscal.

Or. en

Alteração 10
Proposta de directiva
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 com o 
objectivo principal de evitar a tributação 
não são consideradas para efeitos de 
cálculo da matéria colectável.

Or. en

Alteração 11
Proposta de directiva
Artigo 86 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A matéria colectável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adoptar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
factores vendas, mão-de-obra e activos:

1. A matéria colectável é repartida entre os 
membros de um grupo em cada exercício 
fiscal com base numa chave de repartição. 
Para determinar a quota-parte de um 
membro do grupo, a chave deve adoptar a 
seguinte forma, com igual ponderação dos 
factores mão-de-obra e activos:

Or. en

Alteração 12
Proposta de directiva
Artigo 86 – n.º 1 – fórmula

Texto da Comissão
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Mat. Colectável Consolid.
ActivosGrupo

ActivosA

3
1

N.º EmpregadosGrupo
N.ºEmpregadosA

2
1

SaláriosGrupo
SaláriosA

2
1

3
1

VendasGrupo
VendasA

3
1

Quota-parte A 













Alteração

aConsolidad  ColectávelMat.
Activos

Activos

EmpregadosN.º

EmpregadosN.º

2

1

Salários

Salários

2

1

2

1
A parte-Quota Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A

 
















2

1

Or. en

Alteração 13
Proposta de directiva
Artigo 95

Texto da Comissão Alteração

Artigo 95.º Suprimido

Composição do factor vendas
1. O factor vendas é constituído pelo total 
das vendas de um membro do grupo 
(incluindo um estabelecimento estável que 
se presume existir por força do segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 70.º como 
numerador e o total das vendas do grupo 
como denominador.
2. Por «vendas», entende-se os proventos 
de todas as vendas de bens e prestações de 
serviços, depois dos descontos e das 
devoluções, excluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado e outros impostos e 
direitos. Não devem ser incluídos no 
factor vendas os rendimentos, juros, 
dividendos, royalties e os proventos da 
alienação de activos fixos que beneficiem 
de uma isenção, salvo se se tratar de
receitas obtidas no âmbito da actividade 
empresarial ou comercial normal. 
Também não são incluídas as vendas de 
bens e as prestações de serviços 
intragrupo.
3. O valor das vendas a prazo é definido 
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nos termos do disposto no artigo 22.°

Or. en

Alteração 14
Proposta de directiva
Artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º Suprimido

Vendas por destino
1. As vendas de bens são incluídas no 
factor vendas do membro do grupo 
situado no Estado-Membro para o qual 
tenham sido enviados ou transportados os 
bens destinados ao adquirente. Se não for 
possível identificar este local, a venda de 
bens é atribuída ao membro do grupo 
situado no Estado-Membro da última 
localização identificável dos bens.
2. As prestações de serviços são incluídas 
no factor vendas do membro do grupo 
situado no Estado-Membro em que ocorra 
a prestação efectiva dos serviços.
3. Quando se inclua no factor vendas os 
rendimentos, os juros, os dividendos e 
royalties e o provento das alienações de 
activos que beneficiam de uma isenção, 
estes devem ser atribuídos ao beneficiário.
4. Se nenhum membro do grupo se situar 
no Estado-Membro em que os bens são 
entregues ou os serviços são prestados, ou 
se os bens forem entregues ou os serviços 
prestados num país terceiro, a venda é 
incluída no factor vendas de todos os 
membros do grupo, proporcionalmente 
aos factores trabalho e activos.
5. No caso de mais do que um membro do 
grupo se situar no Estado-Membro em 
que os bens são entregues ou os serviços 
prestados, a venda é incluída no factor 
vendas de todos os membros do grupo 
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situados nesse Estado-Membro, 
proporcionalmente aos factores trabalho e 
activos.

Or. en

Alteração 15
Proposta de directiva
Artigo 97 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar actos que 
estabeleçam normas detalhadas para o 
cálculo dos factores trabalho, activos e 
vendas, afectação dos empregados e dos 
salários, dos activos e das vendas ao 
respectivo factor, bem como a avaliação 
dos activos. Esses actos de execução são 
adoptados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 131.º, n.º 2.

A Comissão pode adoptar actos que 
estabeleçam normas detalhadas para o 
cálculo dos factores trabalho e activos, 
afectação dos empregados e dos salários e
dos activos ao respectivo factor, bem como 
a avaliação dos activos. Esses actos de 
execução são adoptados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 131.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 16
Proposta de directiva
Artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente directiva 
durante cinco exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 

1. Quando a comunicação de opção tiver 
sido aceite, um contribuinte individual ou 
um grupo, consoante o caso, aplica o 
sistema previsto na presente directiva 
durante três exercícios fiscais. Após o 
termo desse período inicial, o contribuinte 
individual ou o grupo continua a aplicar o 
sistema durante períodos consecutivos de 
três exercícios fiscais, salvo se comunicar 
ter deixado de aplicar o sistema. Esta 
comunicação pode ser apresentada por um 
contribuinte individual à sua autoridade 
competente ou, no caso de um grupo, pelo 
contribuinte principal à autoridade fiscal 
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principal durante os três meses que 
precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

principal durante os três meses que 
precedem o final do período inicial ou de 
um período subsequente.

Or. en

Alteração 17
Proposta de directiva
Artigo 122 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade fiscal principal pode lançar e 
coordenar auditorias dos membros do 
grupo. Uma auditoria pode também ser 
lançada a pedido de qualquer autoridade 
competente.

A autoridade fiscal principal pode lançar e 
coordenar auditorias dos membros do 
grupo. Uma auditoria pode também ser 
lançada a pedido de qualquer autoridade 
competente do Estado-Membro onde o 
membro do grupo é residente.

Or. en

Alteração 18
Proposta de directiva
Artigo 123-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 123.º-A

Fórum sobre a MCCCIS - um órgão de 
resolução de litígios

A Comissão lançará um novo fórum sobre 
a MCCCIS, similar ao Fórum Conjunto 
da UE em matéria de Preços de 
Transferência, a que as sociedades e os 
Estados-Membros poderão submeter 
questões e litígios atinentes à MCCCIS. O 
fórum fornecerá orientações e estará 
habilitado a actuar como órgão 
jurisdicional nos termos do disposto no 
segundo parágrafo do artigo 267.º do 
TFUE.

Or. en
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Alteração 19
Proposta de directiva
Artigo 133 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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 três anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
deve examinar a sua aplicação e apresentar 
o correspondente relatório ao Parlamento 
Europeu e 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 
integrar uma análise dos efeitos da 
presente directiva nas matérias colectáveis 
dos Estados-Membros aos níveis nacional, 
regional e local. A Comissão analisará 
igualmente o impacto socioeconómico da 
MCCCIS no plano da relocalização da 
actividade económica e do emprego no 
interior da União. A Comissão estudará 
também a possibilidade de se tributarem 
as sociedades em nome colectivo como se 
de sociedades de responsabilidade 
limitada, e não entidades não 
transparentes, se tratasse. O relatório 
incluirá ainda uma análise das vantagens 
e inconvenientes da opção por um regime 
de aplicação obrigatória do sistema. O 
relatório será, se necessário, 
acompanhado de propostas legislativas 
adequadas.
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