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Foi publicada no dia 29 de Dezembro, a Portaria n.º 
304/2020 que aprova a declaração Modelo 58 e as 
respectivas instruções de preenchimento.  
 
Esta declaração destina-se ao cumprimento da 
obrigação declarativa de comunicação à AT de 
determinados mecanismos internos ou 
transfronteiriços com relevância fiscal. A portaria em 
análise e respectivo modelo surgem no âmbito da Lei 
n.º 26/2020, de 21 de Julho, posteriormente alterada 
pelo Decreto-Lei n.º 53/2020, de 11 de Agosto, em 
virtude dos condicionalismos resultantes da pandemia 
COVID-19. 
 
As referidas leis centram-se, respectivamente, na 
transposição das directivas 2020/876 e 2018/822 que 
constituem avanço comunitário no âmbito da União 
Europeia no domínio da transparência fiscal. 
 
Características dos mecanismos alvo de reporte 
 
As características dos mecanismos alvo de 
obrigatoriedade de reporte encontram-se elencadas na 
Lei n.º 26/2020. 
 
De recordar que um determinado mecanismo deverá 
ser objecto de reporte se o mesmo contiver uma das 
características chaves elencadas neste diploma. 
 
Estas características encontram-se relacionadas com 5 
matérias: 
 
1. Genéricas relacionadas com o teste do benefício 

principal 
2. Específicas relacionadas com o teste do benefício 

principal 
3. Operações transfronteiriças 
4. Obrigações legais de informação sobre contas 

financeiras ou de identificação dos beneficiários 
efectivos 

5. Preços de transferência 
 
Recorde-se que o teste do benefício principal consiste 
em apurar se a obtenção de uma vantagem fiscal 

consistiu no principal (ou um dos principais) benefícios 
da operação. 
 
Sujeitos passivos abrangidos pela obrigação 
declarativa 
 
A obrigação declarativa de comunicação à AT de cada 
um dos mecanismos compete ao “intermediário” ou ao 
“contribuinte relevante”, conforme caracterizados na 
Lei nº 26/2020, de 21 de Julho. Considera-se 
contribuinte relevante qualquer pessoa ou entidade 
sem personalidade jurídica à qual: 
 
 Seja disponibilizado para aplicação um mecanismo 

a comunicar; ou  
 Que esteja preparada para aplicar um destes 

mecanismos ou tenha aplicado uma qualquer 
etapa ou parte deste. 

 
Encontra-se na qualidade jurídica  de intermediário, 
qualquer pessoa que: 
 
 Conceba; 
 Comercialize 
 Organize;  
 Disponibilize para aplicação; ou  
 Administre  
 
a aplicação de um mecanismo a comunicar. 
 
Saliente-se, no entanto, que não se considera 
intermediária a actuação de mera comunicação de 
informação estritamente descritiva de regimes 
tributários existentes, incluindo benefícios fiscais, e o 
aconselhamento 
estritamente prestado 
quanto a uma situação 
tributária já existente do 
contribuinte relevante. 
 
Na Modelo 58 é obrigatório 
identificar quer o 
intermediário, quer o 
contribuinte relevante. 
 



 

 

Datas relevantes 
 
Os prazos de reporte e submissão da Modelo 58 são os 
seguintes:  
 
 Operações iniciadas entre 25/06/2018 e 

30/06/2020 – Até 28/02/2021; 
 Operações iniciadas entre 01/07/2020 e 

31/12/2020 – Até 30/01/2021; 
 Operações iniciadas após 01/01/2021 – dever de 

comunicação no prazo de 30 dias 
 
Recorde-se ainda que existem ainda outros prazos 
relevantes neste diploma, como envio de relatórios de 

actualização de mecanismos comercializáveis e 
notificações entre intermediários e contribuintes 
relevantes relativos a determinadas situações cobertas 
pelo dever de sigilo. 
 
Preenchimento e envio da declaração 
 
O preenchimento e submissão desta declaração deve 
ser feito por via eletrónica, na respetiva Área Reservada 
do Portal das Finanças(www.portaldasfinancas.gov.pt). 
 
 
 
 

 
 

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de Março, fica exclusivamente reservado à FSO Consultores o direito de publicação e divulgação do 
Fazemos Saber hOje, não sendo permitida a reprodução, total ou parcial, sem a sua prévia autorização. 
 
A informação constante no presente documento tem um carácter meramente informativo. Para informações mais detalhadas, a FSO Consultores 
encontra-se ao inteiro dispor para prestar qualquer esclarecimento adicional.  
 
Contactos: 
Tel. 21 316 31 40 
Fax. 21 316 31 49 
E-mail: fso.consultores@fso.pt 
www.fsoconsultores.pt 

 


