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A nova proposta de diretiva 
sobre a matéria coletável 

consolidada comum em sede 
de imposto sobre as sociedades 

Em 2001, num importante 
estudo da Comissão sobre a 
fiscalidade direta das em-

presas no mercado interno - SEC 
(2001) 1681-, que se propunha sa-
lientar as diferenças entre os níveis 
efetivos de tributação das empre-
sas e identificar as medidas fiscais 
que poderiam prejudicar as ativi-
dades económicas transfronteiras 
no mercado interno, surge, pela 
primeira vez, de forma consis-
tente, a ideia da necessidade de se 
criar, no plano europeu, uma Ma-
téria Coletável Comum Consolida-
da do Imposto sobre as Sociedades 
(MCCC), dirigida, sobretudo, para 
as atividades das empresas que 
operam na União Europeia (UE). 
De facto, da existência, nesta ma-

téria, de 27 sistemas fiscais distin-
tos no quadro do mercado interno 
hoje em dia decorreriam diversas 
consequências, entre as quais as 
seguintes:
- A obrigatoriedade das empresas 
atribuírem os lucros a cada juris-
dição na base do princípio da livre 
concorrência (arm’s length), com 
contabilidades separadas (transa-
ção por transação), decorrente da 
disciplina dos preços de transfe-
rência (art. 9.º da Convenção Mo-
delo da OCDE), considerada  por 
muitos operadores económicos 
como o maior obstáculo ao merca-
do interno;
- A relutância dos Estados mem-
bros (EM) em permitirem a dedu-
ção das perdas ocorridas em em-
presas associadas quando os lucros 
não estejam sujeitos às regras de 
incidência desse mesmo EM;
- A possibilidade das reorganiza-
ções transfronteiras originarem 
a tributação de  mais-valias ou de 
duplas tributações;
- A provável existência de situa-

ções de dupla tributação decorren-
tes de conflitos de direitos de tri-
butação entre os EM.
Tudo isto, a que acrescem outros 
fatores (regras distintas de de-
terminação da material coletável 
e de cobrança, desconformidade 
entre os acordos de dupla tribu-
tação, relativa ineficácia das di-
retivas «mães e filhas», «fusões e 
cisões» e «juros e royalties»), im-
plicaria um acréscimo de custos de 
cumprimento para as empresas e 
uma diminuição da sua eficiência 
e competitividade, nomeadamen-
te perante as empresas japonesas e 
americanas. 
De facto, a existência de 27 siste-
mas fiscais distintos afeta as de-
cisões de  investimento relativa-
mente ao lugar, ao tipo e à fonte de 
financiamento e não garante uma 
eficiente alocação de recursos, em 
contradição, aliás, com o dispos-
to no art.º 2.º do Tratado da União 
Europeia (TUE). Além disso, os 
EM, para protegerem as suas bases 
tributárias, introduzem frequen-

Em março último a Comissão apresentou, finalmente, uma proposta, mas subsistem muitas dúvidas 
e a oposição de alguns Estados. O "esqueleto", de qualquer forma, parece estar montado.
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temente dispositivos, como certas 
medidas antiabuso, que violam as 
liberdades económicas fundamen-
tais definidas no TUE.        
Os Serviços da Comissão sempre 
defenderam que um dos principais 
obstáculos à atividade económi-
ca transfronteiras era a ausência 
de total consolidação (de ganhos 
e perdas) das empresas no terri-
tório da UE. Tal facto favorecia os 
investimentos domésticos em des-
favor dos investimentos em outros 
EM, favorecia os investimentos nos 
EM de maior dimensão, as grandes 
empresas em comparação com as 
pequenas e influenciava a opção 
entre um estabelecimento estável e 
uma subsidiária. 
A solução para este estado de coisas 
implicava, segundo a Comissão, 
que as empresas de um grupo pu-
dessem calcular o seu rendimento 
de acordo com um único conjunto 
de regras e que fossem estabeleci-
das contas consolidadas para fins 
fiscais, com eliminação dos efeitos 
potenciais da tributação das tran-

sações internas efetuadas dentro 
do grupo. De fora ficaria a fixa-
ção das taxas que permaneceria 
no espaço de soberania dos EM. 
Para já, o importante seria criar 
uma MCCC para a tributação das 
atividades económicas no quadro 
da UE e desenvolver um meca-
nismo de repartição ou imputação 
apropriado dessa MCCC a aprovar 
pelos EM.

A proposta de março
Após intenso trabalho realizado 
por um grupo de natureza con-
sultiva com vários subgrupos téc-
nicos, a Comissão anunciou para 
2008 uma proposta de diretiva 
sobre a MCCC, com as seguintes 
características: uma base har-
monizada alargada de tributação, 

com consolidação e mecanismo de 
repartição, em que a definição das 
taxas permanecia no plano esta-
dual; um regime opcional para as 
empresas (mas obrigatório para os 
EM), uma administração do im-
posto centrada no princípio já co-
nhecido do IVA do balcão único 
(one-stop shop) e a criação de um 
procedimento de comitologia para 
o exercício de poderes de aplicação 
pela Comissão. Essa proposta im-
plicaria, nomeadamente, a deter-
minação do rendimento tributável 
relativamente a cada membro do 
grupo, a determinação do rendi-
mento do grupo (consolidação) e a 
imputação aos EM do rendimento 
assim determinado. Por outro lado, 
ela deveria orientar-se por um 
conjunto de princípios gerais de 

Acabam eventuais retenções na fonte nas  relações 
intraeuropeias no seio do grupo, eventuais custos tributários 
de reestruturação de empresas e quaisquer formas de 
tributação à saída das fronteiras
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tributação (capacidade contributi-
va, igualdade, certeza e segurança, 
simplicidade, neutralidade), cuja 
concretização e articulação, po-
rém, nem sempre seriam fáceis. 
Em 16 de março de 2011,  a Comis-
são apresentou finalmente a sua 
proposta de diretiva. 
Segundo a exposição de motivos 
ela contém «um sistema de regras 
comuns para calcular a matéria 
coletável das sociedades com re-
sidência fiscal na UE e das sucur-
sais situadas na UE de sociedades 
de países terceiros.» Este «quadro 
fiscal comum prevê regras para o 
cálculo dos resultados fiscais a tí-
tulo individual de cada socieda-
de (ou sucursal), a consolidação 
desses resultados quando existi-
rem outros membros do grupo e 
a repartição da matéria coletável 
consolidada por cada Estado mem-
bro elegível.» Acabam eventuais 
retenções na fonte nas  relações 
intraeuropeias no seio do grupo, 
eventuais custos tributários de re-
estruturação de empresas e quais-
quer formas de tributação à saída 
das fronteiras (exit tax). 
Visa-se, deste modo, evitar fenó-
menos de sobretributação e de du-
pla tributação, tal como decorre 
de um princípio de neutralidade, 
diminuir os encargos administrati-
vos e os custos de cumprimento das 
obrigações fiscais pelas empresas. 

Harmonização parcial
Estamos perante uma proposta 
de harmonização fiscal, cuja base 
jurídica é o artigo 115.º do TFUE, 
mas de uma harmonização par-
cial que não interfere com a defi-
nição de taxas nem com as contas 
financeiras das empresas. Os EM 
mantêm pois o poder de definir 
as taxas, salvaguardando-se um 
espaço de concorrência fiscal e de 

definição do nível de receita de 
imposto sobre as sociedades para 
financiarem as despesas públicas, 
bem como as suas próprias regras 
contabilísticas. 
Esta proposta de diretiva integra-
-se na Estratégia Europa 2020, 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, visando 
incentivar o crescimento e o em-
prego bem como a investigação e 
o desenvolvimento. Por isso, todas 
as despesas referentes a I&D são 
dedutíveis. Prevê-se que ela seja 
complementada por uma propos-
ta relativa ao regime da Sociedade 
Privada Europeia.
A proposta é extensa e complexa, 
contendo 136 artigos e estando di-
vidida em 18 capítulos relativos ao 
âmbito de aplicação, aos conceitos 
fundamentais, à opção pelo siste-
ma, ao cálculo da matéria coletável, 
aos prazos e quantificação, à depre-
ciação dos ativos fixos, às perdas, 
às disposições relativas à entrada e 
à saída do sistema, à consolidação, 
à entrada e saída do grupo, à reor-
ganização empresarial, às relações 
entre o grupo e outras entidades, 
às transações entre empresas asso-
ciadas, às regras antiabuso, às en-
tidades transparentes, à repartição 
da matéria coletável consolidada, à 
administração e procedimentos e 
às disposições finais. 
A proposta de diretiva estabelece 
um sistema de regras comuns para 
o cálculo da matéria coletável das 

sociedades com residência fiscal na 
UE e das sucursais de sociedades de 
países terceiros situadas na União.
A material coletável é calculada 
com base nos réditos (proventos 
das vendas e transações) líquidos, 
subtraindo-se os réditos isentos, 
os encargos dedutíveis (todos os 
custos de vendas e despesas, líqui-
dos de IVA dedutível, incorridos 
pelo contribuinte para obter ou ga-
rantir o rendimento) e outros ele-
mentos dedutíveis (como uma de-
dução proporcional relativamente 
à depreciação dos ativos fixos). 
Os réditos, encargos e elementos 
dedutíveis deverão ser, em regra, 
contabilizados no âmbito do exer-
cício fiscal em que foram gerados 
ou incorridos. 
Os défices não poderão ser objeto 
de reporte para trás, mas em con-
trapartida poderão ser indefinida-
mente reportados para os exercí-
cios seguintes (ao contrário do que 
dispõe o memorando da troika que 
limita esse benefício a três anos).
A proposta reconhece, no seu con-
siderando n.º 6, que «a consolida-
ção é um elemento essencial» da 
proposta pois ela é «a única forma 
de combater os principais obstácu-
los fiscais com que se deparam as 
sociedades da União», ao permi-
tir «eliminar as formalidades dos 
preços de transferência e a dupla 
tributação intragrupo.» Acresce 
que «as perdas incorridas pelos 
contribuintes são automatica-

Não há prazo previsto para a sua eventual entrada em vigor. 
Nem admira que tal aconteça: este prazo deverá ser longo, 
dada a importância da matéria e a resistência de alguns EM 
(como o Reino Unido e a Irlanda.)
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mente compensadas com os lucros 
gerados por outros membros do 
mesmo grupo.» Os lucros e per-
das apenas serão considerados no 
caso da sua efetiva concretização. 
Recorde-se, a propósito, que em 
Portugal não existe hoje um regi-
me geral de tributação pelo lucro 
consolidado. 
A proposta contém ainda a exis-
tência de regras para a distribui-
ção de resultados entre os EM onde 
as empresas do grupo estejam es-
tabelecidas, bem como a existên-
cia de um balcão único inspirado 
na experiência do IVA, de forma a 
que os problemas fiscais e as obri-
gações acessórias sejam tratados 
junto de uma única administração 
tributária.

Dois regimes distintos?
O regime da MCCC é, porém, op-
cional para as empresas. A pro-
posta não impõe este regime às 
empresas que não pretendam 
expandir-se para fora do territó-
rio nacional em que operam. Isto 
significa que cada EM pode estar 
confrontado com a aplicação de 
dois regimes distintos, o nacional 
e o europeu.
A sociedade principal exerce a 
opção pela MCCC em nome dos 
membros elegíveis para o grupo, 
sendo essa uma decisão de «tudo 
ou nada»: uma vez exercida a op-
ção pela tributação do grupo não 
é possível deixar de fora uma sub-
sidiária elegível. A partir de então 
essa empresa (designada por con-
tribuinte) deixa de estar sujeita às 
regras nacionais relativas ao IRC 
em tudo que seja regido por normas 
comuns. Apenas se excluem as em-
presas em insolvência ou processos 
de liquidação e as que se dediquem 
ao shipping e estejam sujeitas a im-
posto sob a tonelagem. 

Entre nós são elegíveis, quanto à 
forma, as sociedades comerciais ou 
civis sob forma comercial, coope-
rativas e empresas públicas cons-
tituídas de acordo com o direito 
português e sujeitas a IRC. 
Para se optar pela consolidação fis-
cal – de 100 por cento - é necessá-
rio definir o que, para este efeito, se 
entende por grupo, isto é, importa 
delimitar as fronteiras ou o perí-
metro do grupo.
Como se sabe, não existe um con-
ceito uniforme de grupo, mesmo 
em sede fiscal, entre os EM. Entre 
nós, o conceito de grupo está pre-
visto no Título VI do Código das 
Sociedades Comerciais («socieda-
des coligadas») e também no CIRC 
(artigos 69.º a 71.º) a propósito do 
regime especial de tributação dos 
grupos de sociedades. 
No plano da UE, encontramos dis-
tintos conceitos de grupo pois esta-
mos perante um conceito funcional, 
construído em função dos proble-
mas que visa resolver. Assim, temos 
o conceito de grupo para efeito das 
diretivas «mães e filhas» e «juros e 
royalties», o conceito do artigo 11.º 
da Diretiva de Consolidação do IVA 
de 2006, não utilizado por Portugal, 
e  o conceito de grupo no quadro da 
IAS (NIC n.º 27.º ).
Desde os trabalhos preparatórios 
tornava-se claro que o conceito de 
grupo deveria ser construído tendo 
em conta critérios que simbolizas-
sem uma forte integração econó-
mica e empresarial. Esses critérios, 
agora recebidos na proposta, eram 
os do controlo, da propriedade e do 
direito aos lucros.

A consolidação no grupo
A consolidação estende-se à maté-
ria coletável de todas as entidades 
elegíveis para o grupo, estabeleci-
mentos estáveis (EE) ou subsidiá-

rias, sendo obrigatória para quem 
optou pelo sistema da MCCC. 
A participação no grupo (e, con-
sequentemente, a consolidação) 
é determinada de acordo com os 
critérios do controlo e da proprie-
dade que visam garantir um alto 
grau de integração económica. O 
primeiro exige que a sociedade-
-mãe seja titular, em relação às so-
ciedades filiais elegíveis, imediatas 
ou subfiliais, do direito de exercer 
mais de 50 por cento dos votos da 
sociedade controlada. O segundo 
que a sociedade-mãe possua mais 
de 75 por cento do capital ou mais 
de 75 por cento dos direitos à dis-
tribuição dos lucros.  
Um contribuinte «residente» for-
ma um grupo com todos os seus EE 
situados noutros EM, com todos os 
EE situados num EM das suas filiais 
elegíveis residentes num Estado 
terceiro, com todas as suas filiais 
elegíveis residentes num ou mais 
EM, com outros contribuintes re-
sidentes que sejam filiais da mes-
ma sociedade, residente num país 
terceiro e que preencha as condi-
ções formais necessárias (ou seja, 
quanto a Portugal, que adopte uma 
forma semelhante às sociedades 
comerciais ou civis sob a forma co-
mercial, cooperativas e empresas 
públicas).
Para definir o perímetro do grupo (e, 
consequentemente, da consolidação) 
no caso das subfiliais (filiais media-
tas) aplicam-se as seguintes regras:
- Quando a sociedade-mãe atinja 
o limite máximo relativa aos di-
reitos de voto respeitantes às filiais 
imediatas e subfiliais (isto é, 51 por 
cento), presume-se que a socieda-
de-mãe detém 100 por cento desses 
direitos;
- O direito a lucros e a propriedade 
do capital calculam-se multipli-
cando as participações detidas pe-
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las filiais intermédias em cada ní-
vel. Devem ser tidos em conta neste 
cálculo os direitos de propriedade 
que correspondam a 75 por cento 
ou menos, direta ou indiretamente 
detidos pela sociedade, incluindo 
os direitos da sociedade residente 
num Estado terceiro. 
Exemplificando: se a titularidade da 
sociedade-mãe "A" em relação à filial 
"B"  a titularidade (direta e indireta) 
dos direitos de voto é direta (A->B): 
- 75 por cento dos direitos de voto ou 
mais, contaria como 100 por cento 
(sem necessidade de compensação 
dos acionistas minoritários);
- 50 por cento ou menos, contaria 
como 0 (podendo pôr-se a questão 
de saber se os direitos dos acionis-
tas minoritários ficariam suficien-
temente protegidos).
Se a titularidade de "A" em relação 
a "B" é indireta, por ser efetuada 
através de "B" e "C" (A->B->C->D), 
multiplicam-se as percentagens 
devotos detidas pelos participantes 
intermédios  na cadeia de integra-
ção. Assim, se A->100 por cento B 
–> 80 por cento  C->80 por cento D, 
A detém 64 por cento de D (80x80), 
abaixo dos 75 por cento exigidos. 
Exige-se, no entanto, que os li-
miares de 50 por cento e de 75 
por cento acima referidos sejam 
observados ao longo do exercício 
fiscal, sob pena da sociedade em 
falta ter que abandonar o grupo. 
Além disso, deve esta sociedade 
pertencer ao grupo por um perí-
odo mínimo de nove meses. Es-
tes poderão resultar do somatório 
dos meses em anos civis diferen-
tes (por exemplo, cinco meses em 
2011 e quatro em 2012).

Proposta com um futuro incerto
Qual será o futuro desta proposta?
É incerto, pois há problemas técni-
cos e políticos a resolver. 

Há certamente aspetos técnicos 
insuficientemente densificados ou 
clarificados na proposta de dire-
tiva (como o conceito de estabe-
lecimento estável). Há áreas não 
especificamente cobertas (a rela-
ção do regime com os acordos de 
dupla tributação). Há soluções que 
são, por certo, discutíveis (assim, 
por exemplo, a existência de duplo 
limite de participação -75 por cen-
to e 50 por cento - que complica a 
noção de grupo). Mas há que reco-
nhecer que são aspetos suscetíveis 
de melhoria e que houve um gran-
de esforço de apresentar uma so-
lução para problemas importantes 
com uma certa coerência.
Por isso, o destino da proposta de-
penderá de questões de natureza 
política, em particular do futuro 
da área do euro e da própria União 
Europeia e este, por razões que não 
compete aqui analisar, não se pre-
vê fácil.
Não há prazo previsto para a sua 
eventual entrada em vigor. Nem 
admira que tal aconteça: este pra-
zo deverá ser longo, dada a impor-
tância da matéria e a resistência 
de alguns EM (como o Reino Uni-
do e a Irlanda, entre outros) rela-
tivamente a certas componentes 
da proposta (nomeadamente, a 
compensação de lucros e perdas 
e o mecanismo de imputação de 
receitas a EM). A fragilidade po-
lítica e financeira de alguns EM, 
derivada da atual crise das dívidas 
soberanas, talvez venha a tornar a 
sua oposição à proposta de diretiva 
menos sustentável. 
Neste contexto, uma possibilidade 
será a sua aprovação em duas fases, 
na primeira eliminando-se os pon-
tos em que pode existir maior de-
sacordo (embora com clara dimi-
nuição da importância da diretiva) 
ou, como ocorre frequentemente, 

concedendo-se aos EM opositores 
certas derrogações ou prazos mais 
alargados para a adoção do regime.  
Outra será a sua aprovação, mesmo 
que não se verifique a unanimi-
dade requerida para a decisão no 
Conselho, ao abrigo da cooperação 
reforçada, bastando para tal a sua 
adoção por nove EM (artigos do 
20.º do Tratado da União Europeia 
e 326.º a 334.º do Tratado de Fun-
cionamento da União Europeia). 
Teríamos, então, mais um domínio 
em que a construção europeia  se-
ria efetuada a  duas velocidades.
Uma coisa é certa: a pura e sim-
ples rejeição da diretiva deixará 
tudo na mesma, sem resolução dos 
obstáculos (reais) que ela se propõe 
analisar. 
O grande debate nacional que a 
proposta merece só agora come-
çou. A proposta beneficia ou não 
as empresas portuguesas? Traz ao 
Estado português problemas gra-
ves na arrecadação de receitas? 
Alarga ou diminui o espaço do 
planeamento fiscal não desejável? 
Eis questões que devem ser ana-
lisadas com cuidado, em diálogo 
entre o poder político e a admi-
nistração tributária com o tecido 
empresarial, com a concertação 
social e os parceiros sociais, com 
as universidades e com os centros 
de investigação. 
As questões em jogo são demasia-
do importantes para serem dei-
xadas exclusivamente a decisões 
unilaterais. a
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