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Getting to the point 

DAC 6 – Troca de informações obrigatória no 
domínio da fiscalidade 

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

prazo para a comunicação de mecanismos transfronteiriços abrangidos pela 

DAC 6.  

Os representantes permanentes dos governos dos Estados-Membros da UE 

acordaram, no dia 3 de junho de 2020, o adiamento opcional, por um 

período de seis meses, do prazo de reporte de mecanismos transfronteiriços 

reportáveis ao abrigo da DAC 6.  

A proposta foi formalmente adotada pelo Conselho Europeu no dia 24 de 

junho de 2020. 

Concretamente, a Diretiva aprovada pelo Conselho comporta as seguintes 

autorizações de prorrogação: 

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

transfronteiriços inicia-se a 1 de janeiro de 2021 (ao invés de a 1 de 

julho de 2020) – mecanismos referentes ao período compreendido entre 

1 julho e 31 de dezembro de 2020; 
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 a comunicação de mecanismos abrangidos pelo período transitório deve 

ser feita até 28 de fevereiro de 2021 (ao invés de até 31 de agosto de 

2020) – mecanismos referentes ao período compreendido entre 25 

junho de 2018 e 30 de junho de 2020; 

 

 o primeiro relatório de atualização referente aos mecanismos 

transfronteiriços comercializáveis deverá ser realizado até 30 de abril 

2021. 

Em função da evolução da pandemia, mantém-se contemplada a 

possibilidade de o Conselho Europeu prorrogar os novos prazos em mais 

três meses. 

Para mais detalhes, consulte a Diretiva. 

Resta saber qual a posição do Estado português relativamente a esta opção. 

Contactos  

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 

 

 

 

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede 

global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte 

Global”) e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL 

não presta serviços a clientes.  Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about 

A Deloitte é lider global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial 

advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende 

mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco entidades listadas na 

Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 312.000 

profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui 

aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a “Rede Deloitte”). 

Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão que possa 

afetar as suas finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser 

responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja baseado a sua decisão 

nesta comunicação. 

  

© 2020. Para informações contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/24/taxation-council-agrees-on-the-postponement-of-certain-tax-rules/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Taxation%3a+Council+agrees+on+the+postponement+of+certain+tax+rules

