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Getting to the point 

DAC 6 - Troca de informações obrigatória no 
domínio da fiscalidade 

A Comissão Europeia propôs, no passado dia 8 de maio de 2020, o 

adiamento, por um período de três meses, do prazo para a comunicação de 

mecanismos transfronteiriços abrangidos pela DAC 6.  

Concretamente, são propostas as seguintes alterações: 

 A contagem do período de 30 dias para a comunicação de mecanismos 

transfronteiriços inicia-se a 1 de outubro de 2020 (ao invés de a 1 de 

julho de 2020); 

 A comunicação de mecanismos abrangidos pelo período transitório deve 

ser feita até 30 de novembro de 2020 (ao invés de até 31 de agosto de 

2020). 

Em função da evolução da pandemia, fica contemplada a possibilidade de se 

prorrogar os novos prazos propostos em mais 3 meses.  

Para mais informação, consulte a proposta apresentada em: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/taxation-commission-

proposes-postponement-taxation-rules-due-coronavirus-crisis_en  
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Contactos  

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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