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Getting to the point, with confidence  

DAC 6 – Declaração Modelo 58 para o cumprimento da 
obrigação declarativa de comunicação à AT 

Foi publicada a Portaria n.º 304/2020, de 29 de dezembro, que aprova a declaração 

Modelo 58 para cumprimento da obrigação declarativa de comunicação à 

Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”) de determinados mecanismos internos e 

transfronteiriços com relevância fiscal, previstos na Lei nº 26/2020, de 21 de julho, 

que transpõe a diretiva DAC6 para Portugal. 

 

A portaria em questão, que entrou em vigor no dia 30 de dezembro de 2020, aprova 

igualmente as informações gerais e as instruções de preenchimento inerentes ao 

modelo de declaração. 

 

Para mais informações, consulte o texto da Portaria:  

https://dre.pt/application/conteudo/152422623 
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Publicação da declaração de 

reporte de mecanismos 

internos e transfronteiros à AT. 
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“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 líder 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 sofridas por 
quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.  
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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