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O que é?
A Diretiva (UE) 2018/822, de 25 de maio de 2018 (DAC 6), 
que entrou em vigor em 25 de junho de 2018, cria novas 
obrigações para os contribuintes da União Europeia (UE) 
de reportar para as autoridades fiscais certos tipos de 
transações tributárias realizadas nos estados-membro do 
bloco econômico, bem como estabelece novas regras para 
o intercâmbio de informações entre as autoridades fiscais 
relacionadas aos dados recebidos. A DAC 6 também exige 
que os contribuintes reportem retroativamente transações 
internacionais efetuadas desde o dia 25 de junho de 2018.

A Diretiva deveria ter sido implementada por todos os 
países-membros da UE até o final de 2019 e seria 
aplicável, no mais tardar, em 1º de julho de 2020. 
Alguns países já implementaram as regras e 
outros emitiram orientações. Em todos os 
estados-membro do bloco as regras também 
são retroativas.

Em resumo, os contribuintes com 
operações em qualquer um 
dos estados-membro 
precisarão entender 
o impacto dessas 
regras, avaliar 
suas atividades 
e determinar o 
que informar, 
a quem e em 
qual data. 

Quais são os 
prazos?
De acordo com a DAC 6, as obrigações de reportar 
transações tributárias deveriam tter início no dia 1º de Julho 
de 2020. As comunicações relativas aos eventos, cujo 
primeiro passo de aplicação tenha ocorrido ou ocorra entre 
25 de junho de 2018 e 30 de junho de 2020, deveriam 
acontecer até 31 de agosto de 2020.

Recentemente, em virtude da pandemia novo coronavírus, 
a Comissão Europeia decidiu propor um adiamento de 
três meses nos prazos, tendo, ainda, sido proposta a 
possibilidade de os mesmos prazos virem a ser adiados por 
um período máximo adicional de três meses, dependendo 
da evolução da Covid-19.

Quem deve reportar?
Quaisquer transações tributárias reportáveis executadas 
desde 25 de junho de 2018 devem ser informadas 
pelo contribuinte ou por seus intermediários, incluindo 
contadores, escritórios de advocacia, bancos, entre outros.

Apesar da União Europeia ser o foco imediato de atenção 
no que diz respeito à divulgação obrigatória, é importante 
observar que outros países fora do bloco, como Israel, 
México e África do Sul, já adotaram ou estão em processo 
de adoção de medidas semelhantes. Daí a importância 
de estar preparado para este novo ambiente fiscal de 
transparência.



Quais são os desafios?
A obrigação de reportar apresenta uma série de desafios:

Nossa expectativa é que o cumprimento das obrigações de reportar demandem tempo e recursos 
das empresas, principalmente devido à natureza retroativa das regras. Os contribuintes precisam 
avaliar como lidar com mais eficiência com as novas obrigações de conformidade, levando-se em 
conta as multas significativas e a necessidade de ser o mais completo possível na declaração das 
informações para não correr riscos reputacionais.

Alocação de recursos

Embora a responsabilidade inicial de declarar transações aplicáveis seja dos intermediários, aqueles 
que se qualificam para privilégios legais - como advogados - podem não ser obrigados a reportar 
transações que aconselharam ou podem ter responsabilidades limitadas de reporte, caso em que 
o dever de declarar deve mudar para o contribuinte. Da mesma forma, onde vários consultores 
ajudaram em uma transação específica, será importante entender qual consultor está lidando com 
os relatórios e, se vários consultores pretendem reportar, que a transação é consistentemente 
declarada por todos.

Entendendo quem está relatando o quê

Informações potencialmente reportáveis não são disponíveis ou facilmente acessíveis na maioria dos 
sistemas de TI. Recursos humanos adicionais provavelmente serão necessários para definir, analisar 
e obter os dados necessários sobre quais decisões serão tomadas.

Dificuldade em obter dados

Quando a obrigação de reportar recai sobre o contribuinte, certas empresas podem não ter decidido 
quem será o responsável pelas declarações. Por exemplo, se isso será tratado localmente com alguma 
revisão central ou com dados fornecidos pelas entidades de cada estado-membro da União Europeia.

Falta de clareza na definição da responsabilidade de quem deve reportar

A DAC 6 estabelece padrões mínimos comuns. Os regulamentos nacionais nos estados-membro do 
bloco econômico podem adotar uma interpretação diferente das regras ou até ir além da Diretiva, 
impondo regras adicionais. Na Polônia, por exemplo, as medidas são aplicáveis desde 1º de janeiro 
de 2019 e podem exigir a declaração de transações domésticas que afetam o IVA, não apenas o 
imposto de renda. Os contribuintes precisarão entender as diferenças entre as regras em toda a 
União Europeia para determinar o alcance das suas obrigações de reportar e garantir o “compliance” 
com tais obrigações.

Ausência de uniformização das regras no âmbito da UE:

Penalidades
O não atendimento às novas obrigações de reportar está 
sujeito a penalidades que variam de acordo com o país. 
As sanções podem consistir em multas financeiras e até 
mesmo em punições penais. 
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Como a KPMG pode ajudar? 
A KPMG desenvolveu uma abordagem padronizada para 
auxiliar os clientes em seus processos e controles e, 
assim, ajudando-os a entender e avaliar as transações 
potencialmente reportáveis.

Os profissionais da KPMG podem ajudá-lo no 
desenvolvimento de um processo para apoiar as várias 
partes interessadas em sua organização, identificar e 
avaliar transações reportáveis e considerar o uso da 
tecnologia para cumprir com eficiência as obrigações. 

Os especialistas têm experiência nas leis tributárias 
relevantes dos estados-membro e na implementação de 
soluções de TI. 

Além disso, a KPMG possui uma rede dedicada de 
profissionais em toda a União Europeia para ajudá-lo a 
interpretar os requisitos específicos da DAC 6.
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