
CM\1015890DA.doc PE527.899v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

19.12.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1952/2012 af G.A., britisk statsborger, om udpegelse af en fiskal 
repræsentant i Portugal

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at lovgivningen i Portugal vedrørende ikke-hjemmehørende 
portugisiske skatteydere er blevet ændret som følge af EU-retlige foranstaltninger, således at 
det nu ikke er muligt at udpege en fiskal repræsentant. Han hævder, at man ikke kan forlade 
sig på, at de portugisiske skattemyndigheder kommunikerer direkte med skatteyderne, 
eftersom de ikke er forpligtet hertil uden for deres nationale grænser. På grund af dette 
smuthul er der fare for, at ikke-hjemmehørende skatteydere straffes (bøder for forsinkede eller 
manglende skattebetalinger). Han anmoder EU om at ændre denne situation. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19.december 2013

"I sin dom af 5. maj 2011, C-267/09, Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik, 
fastslog Domstolen, at "Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold 
til artikel 56 EF, idet den har udstedt og opretholdt artikel 130 i lov om beskatning af fysiske 
personers indkomst (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, CIRS), 
hvorefter ikke-hjemmehørende skattepligtige pålægges at udpege en fiskal repræsentant i 
Portugal, når de oppebærer indtægter, for hvilke der skal indgives selvangivelse".
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Efter denne dom blev artikel 130 i den portugisiske CIRS ændret, og udpegelsen af en 
repræsentant er fakultativ for ikke-hjemmehørende skatteydere, der opholder sig i en anden 
medlemsstat i Den Europæiske Union.

Det fremgår af de oplysninger, som Kommissionen ligger inde med, at det dog fortsat er 
muligt for ikke-hjemmehørende skatteydere at udpege en repræsentant frivilligt, selv om 
deres retlige forpligtelse til at udpege en fiskal repræsentant i Portugal er afskaffet.

Artikel 13 i Rådets direktiv 2011/16/EU1 åbner desuden mulighed for bistand mellem 
medlemsstaterne i forbindelse med levering af administrative meddelelser til skatteydere, der 
er hjemmehørende i en anden medlemsstat. Efter anmodning fra den kompetente myndighed i 
en medlemsstat meddeler den kompetente myndighed i en anden medlemsstat på visse 
betingelser skatteyderen alle akter og afgørelser fra de administrative myndigheder i den 
bistandssøgende medlemsstat, da det vedrører anvendelsen på dens område af den 
skattelovgivning, der er omfattet direktivet.

Skatteyderen kan klage over afgørelser om bøder for forsinkede eller manglende 
skattebetalinger i overensstemmelse med national lovgivning, hvis skattemyndighederne har 
begået uregelmæssigheder i anmeldelsesproceduren på trods af at være blevet informeret om 
en hjemmehørende eller ikke-hjemmehørende skatteyders nøjagtige adresse.

Under hensyntagen til muligheden for at udpege en fiskal repræsentant og den ovenfor 
beskrevne retlige ramme mener Kommissionen, at de eksisterende retlige instrumenter er 
tilstrækkelige til at sikre en effektiv meddelelse af dokumenter og afgørelser fra de 
portugisiske administrative myndigheder til ikke-hjemmehørende skatteydere, som opholder 
sig i en anden medlemsstat." 

                                               
1 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om 

ophævelse af direktiv 77/799/EØF.


