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Getting to the point 

DAC 6 – Comunicado do Conselho de Ministros 

 

Foi hoje divulgado o Comunicado de Conselho de Ministros a confirmar a 

aprovação do Decreto-lei que vem diferir os prazos para a obrigação de 

comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de determinados 

mecanismos com relevância fiscal (DAC6). 

De acordo com o Comunicado, o presente Decreto-lei vem: 

- Transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2020/876 do 

Conselho, de 24 de junho de 2020, para fazer face à necessidade urgente 

de diferir certos prazos para a apresentação e a troca de informações no 

domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença COVID-19, previstos 

na Lei n.º 26/2020, de 21 de julho; e 

 

- Criar o «Fórum DAC 6», com o objetivo de promover o acompanhamento 

da aplicação da Lei n.º 26/2020, de 21 de julho, e enquadramento de 

dúvidas relacionadas com a sua aplicação, atendendo à experiência de 

aplicação noutros Estados-Membros da UE (face às dúvidas que têm sido 

suscitadas pelos agentes económicos). 
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Desconhece-se, ainda, o Decreto-Lei e as disposições exatas que procedem 

a esta extensão. 

Para mais informação consulte: Comunicado. 

Contactos  

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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