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NEWSLETTER 
 

TROCA DE INFORMAÇÕES EM  

MATÉRIA FISCAL: A DAC 6 E A NOVA 

DECLARAÇÃO MODELO 58 

Nº 06/21 

SUMÁRIO 

A Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, de 25 de maio de 2018, designada por 
“DAC 6”, transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei n.º 
26/2020, de 21 de julho (alterada pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, de 11 de 
agosto), prevê um regime de comunicação obrigatória de informações no domí-
nio da fiscalidade em relação a mecanismos internos e transfronteiriços. Em 
cumprimento dos termos da referida Lei, o Governo aprovou, mediante a Por-
taria n.º 304/2020, de 29 de dezembro, a declaração “Modelo 58”, concebida 
para o cumprimento, junto da Administração tributária, das obrigações declara-
tivas aplicáveis.   

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5th (Reception)/6 th 
1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 
contact@rfflawyers.com 

www.rfflawyers.com 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:newsletter@rffadvogados.com
mailto:contact@rfflawyers.com
tel:+351215915220
mailto:mcontact@rfflawyers.com
http://www.rfflawyers.com/


 

 
01 

Nº 06/21 
Troca de Informações em Matéria Fiscal: a DAC 6 e a nova Declaração Modelo 58 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

O ENQUADRAMENTO 

No passado ano de 2018, a Comissão 

Europeia emitiu uma Comunicação re-

lativa ao acordo político a que os 

Estados-Membros chegaram, no âm-

bito de uma reunião do ECOFIN, 

relativamente à proposta para uma al-

teração à Diretiva (UE) 2011/16 do 

Conselho, sobre cooperação adminis-

trativa na área da tributação, cujo 

principal objetivo era a transparência 

fiscal, a par da luta contra o planea-

mento fiscal abusivo. 

Esta proposta, que derivou do trabalho 

desenvolvido pelo G20/OCDE, no âm-

bito do projeto Base Erosion and Profit 

Shifting (“BEPS”), designadamente, a 

Ação 12, materializou-se sob a forma da 

Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, 

de 25 de maio de 2018 — designada por 

“DAC 6” — que prevê um regime trans-

fronteiriço de troca automática de 

informações obrigatória, no domínio da 

fiscalidade. 

Neste contexto, foi aprovada a Lei n.º 

26/2020, de 21 de julho, que transpõe 

a referida Diretiva (e revoga o Decreto-

Lei n.º 29/2008, de 25 de fevereiro), a 

qual estabelece a obrigação de comuni-

cação, à Administração tributária, de 

certos mecanismos internos ou trans-

fronteiriços com relevância fiscal, e que 

recai sobre os intermediários ou sobre 

os próprios contribuintes, regulando, 

também, os pressupostos da respetiva 

obrigação de comunicação e os termos 

de cumprimento da mesma. 

Os prazos previstos na referida Lei fo-

ram, entretanto, objeto de prorrogação 

mediante a publicação do Decreto-Lei 

n.º 53/2020, de 11 de agosto, tendo 

sido, posteriormente, no passado dia 29 

de dezembro de 2020, publicada a Por-

taria que aprova a declaração “Modelo 

58”, que se destina a dar cumprimentos 

às obrigações declarativos decorrentes 

da transposição da Diretiva “DAC 6”. 

AS OPERAÇÕES A COMUNICAR 

Resulta da legislação aplicável que as 

operações a comunicar incluem todos 

os “mecanismos” que preencham de-

terminadas características-chaves 

definidas na lei, nomeadamente, as que, 

objetivamente e por si mesmas, indi-

ciem um potencial risco de evasão fiscal 

ou de práticas fiscais abusivas. 

Em determinadas situações, a verifica-

ção destas características é bastante 

para que exista a obrigação de reporte, 

sendo que noutras situações, é preciso 

realizar o denominado teste do benefí-

cio principal (TBP) para concluir quanto 
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à existência da obrigação de comunica-

ção. 

O mencionado teste considera-se satis-

feito se for possível determinar, sem 

dúvidas razoáveis, que a obtenção de 

uma vantagem fiscal, na esfera jurídica 

do contribuinte relevante ou de ter-

ceiro, é o benefício principal ou um dos 

benefícios principais que, objetiva-

mente e à luz de todos os factos e 

circunstâncias pertinentes, se pode ra-

zoavelmente esperar da 

implementação do mecanismo. 

Relativamente ao que se deve entender 

por “mecanismo”, a lei determina que 

se deverão enquadrar nesse conceito, 

qualquer plano, projeto, proposta, con-

selho, instrução ou recomendação, 

expressos ou tácitos, independente-

mente de serem ou não objeto de 

concretização em acordo ou transação, 

constituído por uma construção com 

uma ou mais etapas ou partes, ou por 

uma série de construções, simultâneas 

ou sequenciais, comercializáveis ou 

personalizadas. 

Já por intermediário, dever-se-á enten-

der qualquer pessoa que conceba, 

comercialize, organize ou disponibilize 

para aplicação ou administre a aplica-

ção de um mecanismo a comunicar, 

não integrando estas atuações a mera 

comunicação de informação estrita-

mente descritiva de regimes tributários 

existentes, incluindo benefícios fiscais, 

e o aconselhamento estritamente pres-

tado quanto a uma situação tributária já 

existente do contribuinte relevante, in-

cluindo o exercício do mandato no 

âmbito do procedimento administrativo 

tributário, do processo de impugnação 

tributária, do processo penal tributário 

ou do processo de contraordenação tri-

butária. 

Dito isto, a legislação aplicável prevê re-

gras distintas consoante o mecanismo 

cuja obrigatoriedade de comunicação 

se analise seja transfronteiriço ou inter-

nos. 

OS “MECANISMOS”  

TRANSFRONTEIRIÇOS 

Para este efeito, entende-se por meca-

nismos transfronteiriços, os que 

apresentem estrutura transfronteiriça 

por respeitarem a mais do que um Es-

tado-Membro da União Europeia ou a 

um Estado-Membro e um país terceiro. 

Relativamente aos mecanismos trans-

fronteiriços, os impostos abrangidos 

pela obrigação de comunicação são o 

IRS e IRC (incluindo, em ambos os ca-

sos, as tributações autónomas, bem 
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como a derrama do IRC), IVA, IMI, IMT 

e o Imposto do Selo. 

A respeito das características-chave, 

de cuja verificação depende a obriga-

ção de comunicação, no caso dos 

mecanismos transfronteiriços, desta-

camos as seguintes: 

a) Situações em que o contribuinte 

ou qualquer outro participante se 

comprometa a não revelar a 

quaisquer terceiros, de que modo 

o mecanismo pode proporcionar 

uma vantagem fiscal; 

b) Mecanismos nos quais o interme-

diário tenha direito a receber 

honorários fixados por referência 

ao montante da vantagem fiscal; 

c) Mecanismos que impliquem docu-

mentos e/ou uma estrutura 

substancialmente normalizados e 

que esteja disponível para mais do 

que um contribuinte relevante; 

d) Mecanismos nos quais um dos 

participantes tome medidas artifi-

ciosas que consistam, entre 

outras, na aquisição de uma em-

presa deficitária, designadamente 

tendo em vista a utilização de per-

das; 

e) Mecanismos que tenham por 

efeito converter rendimento em 

capital, donativos ou outras cate-

gorias de rendimentos tributados 

mais favoravelmente, isentos de 

tributação ou não sujeitos a tribu-

tação; 

f) Mecanismos que incluam opera-

ções circulares que resultem num 

«carrossel» de fundos, através do 

envolvimento de entidades inter-

postas sem outra função 

comercial primária; 

g) Mecanismos que envolvam a de-

dutibilidade de pagamentos 

transfronteiriços entre duas ou 

mais empresas associadas (verifi-

cadas determinadas 

circunstâncias); 

h) Mecanismos que possam ter o 

efeito de contornar a obrigação 

de apresentação de informações 

estabelecida nas normas relativas 

à troca automática de informa-

ções (verificadas determinadas 

circunstâncias);  

i) Mecanismos que envolvam uma 

cadeia não transparente de pro-

priedade jurídica ou de 

beneficiários efetivos, com re-

curso a pessoas, mecanismos ou 

estruturas legais; 

j) Mecanismos que envolvam a 

transferência de ativos intangí-

veis difíceis de avaliar. 

No que respeita aos mecanismos refe-

rido nas alíneas a) a f) e, nalguns casos, 
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na alínea g), a obrigação de comunica-

ção depende, ainda, da verificação do 

TBP acima referido. 

OS “MECANISMOS” INTERNOS 

Para este efeito, entende-se por meca-

nismos internos os que, em função das 

suas características objetivas, sejam 

aptos a ser aplicados ou a produzir efei-

tos, total ou parcialmente, em território 

português. 

Relativamente aos mecanismos inter-

nos, os impostos abrangidos pela 

obrigação de comunicação são, tam-

bém, o IRS, IRC (incluindo, em ambos 

os casos, as tributações autónomas, 

bem como a derrama do IRC), IVA, IMI, 

IMT e o Imposto do Selo.  

Nestes casos, a obrigação de comuni-

cação ocorre sempre que se verifiquem 

os mecanismos acima referidos nas ali-

enas d) a j).  

No que respeita aos mecanismos refe-

rido nas alíneas d) a j) e, nalguns casos, 

na alínea g), a obrigação de comunica-

ção depende, ainda, da verificação do 

TBP acima referido. 

 

 

A COMUNICAÇÃO EM CASO DE  

SIGILO 

A legislação aplicável esclarece que o 

cumprimento das obrigações de comu-

nicação a que estão adstritos os 

intermediários, nos quais e incluem os 

advogados, prevalece sobre o dever de 

sigilo a que, legal ou contratualmente, 

os mesmos estejam obrigados, não po-

dendo este ser por eles invocado. 

Assim, no caso dos intermediários ads-

tritos ao dever legal ou contratual de 

sigilo, a obrigação de comunicação tem 

natureza subsidiária, recaindo, num pri-

meiro momento, no contribuinte. 

OS PRAZOS RELEVANTES 

• No que respeita aos prazos relevan-

tes para os advogados, importa ter 

presente o seguinte: 

• Mecanismos transfronteiriços, ocor-

ridos entre 25 de junho de 2018 e 30 

de junho de 2020 

➢ Advogado deve notificar o contri-

buinte até 15 de janeiro de 2021 

para que este cumpra a obrigação 

de comunicação à Administração 

tributária; 

➢ Contribuinte deve comunicar o 

mecanismo à Administração tri-

butária e informar o advogado no 
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prazo de 30 dias seguidos a con-

tar da notificação do advogado, 

i.e., até 14 de fevereiro de 2021;  

➢ Advogado se não receber prova 

de que o contribuinte comunicou 

à Administração tributária no re-

ferido prazo de 30 dias, deve 

comunicar o mecanismo à Admi-

nistração tributária até 28 de 

fevereiro de 2021.     

• Mecanismos transfronteiriços e in-

ternos ocorridos entre 1 de julho de 

2020 e 31 de dezembro de 2020 

➢ Advogado deve notificar o contri-

buinte até 6 de janeiro de 2021 

para que este cumpra a obrigação 

de comunicação à Administração 

tributária; 

➢ Contribuinte deve comunicar o 

mecanismo à Administração tri-

butária e informar o advogado no 

prazo de 30 dias seguidos a con-

tar da notificação do advogado, 

i.e., até 5 de fevereiro de 2021;  

➢ Advogado se não receber prova 

de que o contribuinte comunicou 

à Administração tributária no re-

ferido prazo de 30 dias, deve 

comunicar o mecanismo à Admi-

nistração tributária até 15 de 

fevereiro de 2021.    

• Mecanismos transfronteiriços e in-

ternos ocorridos a partir de 1 de 

janeiro de 2021 

➢ Advogado deve notificar o contri-

buinte no prazo de 5 dias 

seguidos, a contar do dia seguinte 

ao da disponibilização do meca-

nismo para aplicação ou daquele 

em que a prestação de ajuda, as-

sistência ou aconselhamento 

(diretamente ou através de ou-

tras pessoas) ocorreram; 

➢ Contribuinte deve comunicar o 

mecanismo à Administração tri-

butária e informar o advogado no 

prazo de 30 dias seguidos a con-

tar da notificação do advogado.  

• Advogado se não receber prova de 

que o contribuinte comunicou à Ad-

ministração tributária no referido 

prazo de 30 dias, deve comunicar o 

mecanismo à Administração tributá-

ria no prazo de 10 dias seguidos.  

AS CONTRAORDENAÇÕES 

Nas situações de incumprimento das 

presentes obrigações, a legislação apli-

cável prevê as seguintes 

contraordenações: 

• A falta de apresentação ou a apre-

sentação fora do prazo legal, à 

Administração tributária, de qual-

quer das comunicações exigidas, é 

punível com coima de € 6.000 a € 

80.000; 
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• As omissões ou inexatidões relativas 

às informações a comunicar são 

puníveis com coima de € 2.000 a € 

60.000; e, 

• A falta de apresentação ou a apre-

sentação fora do prazo legal, à 

Administração tributária, de qual-

quer dos esclarecimentos, 

aperfeiçoamentos ou complementos 

exigidos, é punível com coima de € 

3.000 a € 80.000. 

As faltas cometidas durante o regime 

transitório (que corresponde à primeira 

fase de aplicação do regime, relativa-

mente às operações do passado) 

parecem beneficiar de uma redução 

para um quinto dos limites das coimas. 

A DECLARAÇÃO MODELO 58 

Conforme previsto pela Lei n.º 

26/2020, de 21 de julho, foi recente-

mente publicada a Portaria n.º 

304/2020, de 20 de dezembro, que 

aprova a declaração “Modelo 58” para 

cumprimento das obrigações declarati-

vas previstas na “DAC 6”, bem como as 

respetivas instruções de preenchi-

mento. 

Este modelo foi concebido para ser 

compatível com as exigências da comu-

nicação, por parte da Administração 

tributária, às autoridades competentes 

de todos os outros Estados -Membros, 

das informações recebidas, as quais de-

correm da troca automática e dos 

respetivos formulários normalizados 

adotados pela Comissão Europeia. 

O formulário da declaração “Modelo 

58”, previsto pela referida Portaria, re-

sulta do trabalho realizado no fórum de 

monitorização da implementação da Lei 

n.º 26/2020, de 21 de julho (“Fórum 

DAC 6”), criado pelo Decreto-Lei n.º 

53/2020, de 11 de agosto, no âmbito do 

qual foram consultadas a Ordem dos 

Advogados, a Ordem dos Revisores Ofi-

ciais de Contas e a Ordem dos 

Contabilistas Certificados, assim como 

a Associação Portuguesa de Bancos, a 

Associação Portuguesa de Segurado-

res, a Associação Portuguesa de 

Consultores Fiscais e um conjunto de 

empresas de auditoria e consultoria. 

A Portaria determina que a declaração 

“Modelo 58”, para cumprimento da obri-

gação declarativa de comunicação à 

Administração tributária dos mecanis-

mos internos ou transfronteiriços com 

relevância fiscal deve ser obrigatoria-

mente entregue por transmissão 

eletrónica de dados. 

*** 

Lisboa, 13 de janeiro de 2021 
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