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Getting to the point 

Troca automática de informações obrigatória no 
domínio da fiscalidade 

Foi entregue no passado dia 30 de janeiro de 2020, na Assembleia da 

República, a Proposta de Lei n.º 11/XIV, que irá transpor a Diretiva (UE) 

2018/822, do Conselho (“DAC6”), no que respeita à troca automática de 

informações no domínio da fiscalidade em relação aos mecanismos 

transfronteiriços a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”). A 

Lei em questão regulará, igualmente, a comunicação de mecanismos 

domésticos. Desde já, salientamos que, por se tratar de uma Proposta de 

Lei, as novas regras e as alterações que passamos a identificar deverão ser 

confirmadas aquando da publicação da respetiva Lei. 

Um dos principais objetivos que se pretende alcançar através desta Lei (e 

da DAC6) prende-se com a melhoria do funcionamento do mercado interno, 

desencorajando a utilização de mecanismos de planeamento fiscal 

agressivos, dotando a AT de informação que lhe permita, entre outros 

aspetos, colmatar, de forma coordenada com as autoridades tributárias dos 

outros Estados-Membros, lacunas no quadro fiscal existente.   

Uma vez aprovada a Lei, será revogado o Decreto-Lei n.º 29/2008, que 

com objetivos paralelos aos da Diretiva (UE), estabelecia também deveres 

de comunicação à AT de determinados mecanismos domésticos. 
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Quando entrar em vigor, a 

legislação em apreço obrigará 

à comunicação de 

mecanismos cujo primeiro 

passo de aplicação tenha 

ocorrido entre junho de 2018 

e junho de 2020.   
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O quê? 

Deverão ser comunicados à AT os mecanismos transfronteiriços e domésticos que contenham pelo menos 

uma “característica chave” que opera como um indício de um potencial risco de evasão fiscal. 

As características chaves assinaladas com √ (com exceção da dedutibilidade de pagamentos 

transfronteiriços entre empresas associadas – onde são elencados casos onde não é necessário este teste) 

só relevam se puder considerar-se verificado o “teste do benefício principal”. O “teste do benefício 

principal” consiste em aferir se, sem dúvidas razoáveis, a obtenção de uma vantagem fiscal é um dos 

benefícios principais que se pode esperar do mecanismo.   

As características chave tipificadas repartem-se em cinco grupos principais, a saber: 

 Características chave genéricas 

‒ Confidencialidade relativamente à forma como o mecanismo proporciona uma vantagem fiscal √ 

‒ Honorários fixados por referência à vantagem fiscal (honorários contingentes) √ 

‒ Seja um “mecanismo comercializável” √ 

 Características chave específicas 

‒ Aquisição de uma empresa deficitária com o intuito de reduzir encargos fiscais √ 

‒ Conversão de rendimento em capital / donativos / outras categorias de rendimentos tributados mais 

favoravelmente √ 

‒ Operações circulares √ 

 Características chave específicas relacionadas com operações transfronteiriças 

‒ Dedutibilidade de pagamentos transfronteiriços entre empresas associadas √  

‒ Deduções sobre a mesma depreciação de um ativo em mais do que uma jurisdição  

‒ Atenuação da dupla tributação em mais do que uma jurisdição relativamente à mesma rubrica de 

rendimento ou capital  

‒ Transferência de ativos com avaliações / montante tratado como pagável substancialmente 

diferentes   

 Características chave específicas relacionadas com troca automática de informações ou identificação de 

beneficiários efetivos 

‒ Possa ter o efeito de contornar a obrigação de apresentação de informação no âmbito da troca 

automática de informações sobre contas financeiras ou similares, nos termos da legislação europeia 

ou acordos com países terceiros 

‒ Envolva uma cadeia não transparente de propriedade jurídica ou de beneficiários efetivos 

 Características chave específicas relacionadas com preços de transferência 

‒ Utilização de regimes de salvaguarda (safe harbour clause) 

‒ Transferência de ativos intangíveis difíceis de avaliar 

‒ Transferência transfronteiriça de funções / riscos / ativos que possam ter um impacto de 50% ou 

mais (redução) nos resultados anuais projetados antes de juros e impostos (EBIT), durante o 

período de 3 anos a seguir à transferência 

Quem? 

A obrigação de comunicação incide, em primeira linha, sobre os “Intermediários” (quem concebe, 

comercializa, organiza ou disponibiliza para aplicação um mecanismo a comunicar).  

Não obstante, em caso de situações cobertas pelo dever legal ou contratual de sigilo ou quando não existe 

um “Intermediário”, a obrigação de comunicação recai sobre o “Contribuinte Relevante” (a quem é 

disponibilizado para aplicação um mecanismo a comunicar ou que esteja preparado para aplicar / tenha 

aplicado qualquer etapa ou parte de um mecanismo a comunicar). Não cumprindo o “Contribuinte 

Relevante” com a obrigação de comunicação, este dever é transferido novamente para o “Intermediário” 

(quando exista um “Intermediário”). 
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Como? 

Serão aprovados por Portaria os modelos de declarações para cumprimento das obrigações previstas na 

Proposta de Lei, incluindo as especificações e instruções de preenchimento e os procedimentos de entrega 

respetivos.  

Estas comunicações deverão conter os seguintes elementos: 

o Identificação das partes – “Intermediários”, “Contribuintes Relevantes” e outras entidades suscetíveis de 
ser abrangidas pelo mecanismo a comunicar 

o Identificação da(s) “característica(s) chave” compreendida(s) 
o Síntese do mecanismo 
o Data do início da implementação 
o Normativo fiscal aplicável 
o Valor da operação 
o Identificação dos Estados-Membros abrangidos pelo mecanismo a comunicar 

 
Quando? 

Por regra, a comunicação deve ocorrer no prazo de 30 dias seguidos a contar do dia seguinte àquele em 

que o mecanismo a comunicar seja disponibilizado (plano, projeto, proposta, conselho, instrução ou 

recomendação exteriorizada) ou a partir do momento em que tenha sido realizado o primeiro passo na 

aplicação do mecanismo. As primeiras comunicações poderão ocorrer a partir de julho de 2020. 

Regime transitório 

Existe um regime transitório aplicável a mecanismos transfronteiriços a comunicar cujo primeiro passo da 

sua aplicação tenha ocorrido ou venha a ocorrer no período compreendido entre 25 de junho de 2018 (data 

de entrada em vigor da Diretiva) e 30 de junho de 2020 (a Lei deverá produzir efeitos a partir de julho de 

2020). Estes mecanismos deverão ser comunicados até 31 de agosto de 2020.  

Nos casos em que exista dever de sigilo, o “Intermediário” deverá notificar o “Contribuinte Relevante” até 

10 dias após a entrada em vigor desta legislação, devendo este cumprir com a obrigação de comunicação 

no prazo de 30 dias a contar da notificação. Se o “Contribuinte Relevante” não cumprir com a obrigação de 

comunicação, deve o “Intermediário” cumprir subsidiariamente com a mesma até 31 de agosto de 2020.  

As coimas aplicáveis ao incumprimento das regras previstas na Proposta variam entre os EUR 2.000 e os 

EUR 80.000 (por obrigação), podendo estes limites ser reduzidos para um quinto caso respeitem a 

mecanismos a comunicar com referência ao regime transitório, aplicando-se o Regime Geral das 

Contraordenações Tributárias com as devidas adaptações. 

Contactos  

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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