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Getting to the point 

DAC 6 – Publicação da Lei n.º 26/2020 

 

Foi publicada a Lei n.º 26/2020, de 21 de julho, que estabelece a obrigação 

de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de determinados 

mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, transpondo 

a Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, de 25 de maio de 2018, e 

revogando o Decreto-Lei n.º 29/2008, de 25 de fevereiro. 

A Lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, i.e., a 22 de julho de 

2020, mas produz efeitos a partir de 1 de julho de 2020 (sem prejuízo do 

regime transitório, aplicável ao período compreendido entre 25 de junho de 

2018 e 30 de junho de 2020).  

Alertamos para a inexistência, à data, de qualquer posição do legislador 

português relativamente à possibilidade de prorrogação dos prazos de 

comunicação, possibilidade esta prevista na Diretiva aprovada pelo 

Conselho Europeu a 24 de junho de 2020 e adotada por diversos Estados 

Membros da UE. 
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Assim, nos termos da Lei, o primeiro prazo de comunicação poderá ocorrer já a 31 de julho de 2020 

(para os mecanismos datados de 1 de julho de 2020). 

Para os mecanismos abrangidos pelo regime transitório, a comunicação deverá ser realizada até 31 de 

agosto de 2020.  

Não obstante, encontra-se ainda por regulamentar a forma como deverão ser cumpridas as obrigações 

previstas na Lei. 

Para mais informação consulte: Lei 26/2020. 

Contactos  

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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