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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1952/2012, внесена от G.A., с британско гражданство, относно 
назначаването на данъчен представител в Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че законът в Португалия по отношение на 
чуждестранните данъкоплатци е променен чрез правно действие на ЕС по такъв начин, 
че сега не е възможно да се назначи данъчен представител. Той твърди, че не може да 
разчита на португалските данъчни органи да осъществи директна връзка с тях, тъй като 
те нямат такова задължение извън националните си граници. Поради тази вратичка в 
закона има опасност чуждестранните данъкоплатци да бъдат санкционирани (глоби за 
закъснели или липсващи данъчни плащания). Той призовава ЕС да промени 
ситуацията. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

В решението си от 5 май 2011 г. по дело C-267/09 Комисията с/у Португалия Съдът на 
ЕС заключи, че „чрез приемане и запазване в сила на член 130 от Кодекса за данъците 
върху доходите на физическите лица (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, CIRS), според който има изискване чуждестранните лица да определят 
данъчен представител в Португалия, ако получават доход, за който се изисква 
подаване на данъчна декларация, Португалската република не е изпълнила 
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задълженията си по член 56 от Договора за ЕО“.

В резултат от това решение член 130 от CIRS беше изменен и определянето на данъчен 
представител стана незадължително за данъкоплатците, които не пребивават в 
Португалия, а в друга държава – членка на Европейския съюз.

Според информацията, с която Комисията разполага, въпреки че правното задължение 
за назначаване на данъчен посредник за непребиваващите в Португалия данъкоплатци е 
премахнато, те все пак доброволно могат да определят такъв.

Освен това с член 13 от Директива 2011/16/ЕС на Съвета1 се предоставя възможност за 
съдействие между държавите членки при представянето на административни 
уведомления на данъкоплатци в друга държава членка. При определени условия по 
искане на компетентния орган на дадена държава членка, компетентният орган на друга 
държава членка уведомява такъв данъкоплатец относно всеки инструмент и всяко 
решение, което произлиза от административните органи на държавата членка, която 
отправя искането, тъй като това засяга прилагането на нейна територия на данъци, 
обхванати от тази директива.

Ако въпреки че са информирани за точния адрес на пребиваващ или непребиваващ 
данъкоплатец, данъчните органи са допуснали нередности в процедурата по 
уведомяване, данъкоплатецът може да обжалва съгласно националното право решения 
относно глоби, закъснели или липсващи данъчни вноски.

Като отчита възможността за назначаване на данъчен посредник и гореспоменатата 
правна рамка, Комисията е на мнение, че съществуващите правни инструменти са 
достатъчни, за да се гарантира ефективно уведомяване на данъкоплатци, пребиваващи в 
друга държава членка, за документи и решения, произлизащи от португалските 
административни органи.

                                               
1 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното 

сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО


