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Θέμα: Αναφορά 1952/2012 του/της G.A., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
διορισμό φορολογικού αντιπροσώπου στην Πορτογαλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το πορτογαλικό δίκαιο για τους 
φορολογουμένους μη κατοίκους της Πορτογαλίας έχει αλλάξει λόγω νομικής δράσης που 
ανέλαβε η ΕΕ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον η δυνατότητα διορισμού φορολογικού 
αντιπροσώπου. Ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τις πορτογαλικές 
φορολογικές αρχές δεδομένου ότι οι παραπάνω δεν είναι υποχρεωμένες να απαντούν σε 
αιτήματα κατοίκων άλλων χωρών. Εξαιτίας του εν λόγω νομοθετικού κενού υπάρχει ο 
κίνδυνος επιβολής κυρώσεων (επιβολή προστίμων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή 
παράλειψης καταβολής φόρων) στους φορολογουμένους που δεν κατοικούν στην 
Πορτογαλία. Ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει δράση ώστε να αλλάξει η κατάσταση. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Στην απόφασή του της 5ης Μαΐου 2011, C-267/09 Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, το 
Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ το άρθρο 
130 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, CIRS), που υποχρεώνει τους φορολογούμενους κατοίκους 
αλλοδαπής να διορίζουν φορολογικό αντίκλητο στην Πορτογαλία, η Πορτογαλική Δημοκρατία 
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παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 56 της Συνθήκης ΕΚ".

Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, το άρθρο 130 του πορτογαλικού Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων τροποποιήθηκε και ο ορισμός αντίκλητου είναι 
προαιρετικός για φορολογούμενα άτομα που διαμένουν σε διαφορετικό κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι η 
νομική υποχρέωση για φορολογούμενους κατοίκους αλλοδαπής να διορίζουν αντίκλητο στην 
Πορτογαλία έχει καταργηθεί, εξακολουθεί παρόλα ταύτα να είναι δυνατόν για αυτούς να 
ορίζουν σε εθελουσία βάση έναν εκπρόσωπο.

Επιπλέον, το άρθρο 13 της οδηγίας του Συμβουλίου 2011/16/ΕΕ1 προβλέπει τη δυνατότητα 
συνδρομής μεταξύ κρατών μελών κατά τη διαβίβαση κοινοποιήσεων διοικητικού 
περιεχομένου σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους, η 
αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους κοινοποιεί σε παρόμοιο φορολογούμενο όλα τα 
μέσα και αποφάσεις τα οποία προέρχονται από τις διοικητικές αρχές του αιτούντος κράτους 
μέλους, εφόσον αφορά την εφαρμογή στην επικράτειά του φόρων που καλύπτονται από την 
προαναφερθείσα οδηγία.

Εάν οι φορολογικές αρχές, παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερωθεί για την ακριβή διεύθυνση 
ενός φορολογούμενου κατοίκου αλλοδαπής, έχουν διαπράξει παρατυπίες στη διαδικασία 
κοινοποίησης, ο φορολογούμενος μπορεί να εφεσιβάλει αποφάσεις που αφορούν πρόστιμα 
για καθυστερημένες πληρωμές φόρων ή μη καταβολή φόρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα ορισμού ενός φορολογικού αντίκλητου και το 
περιγραφέν ανωτέρω νομικό πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα υφιστάμενα νομικά μέσα 
είναι επαρκή για να εγγυηθούν την αποτελεσματική κοινοποίηση εγγράφων και αποφάσεων 
που προέρχονται από τις πορτογαλικές διοικητικές αρχές σε φορολογούμενους κατοίκους 
αλλοδαπής που διαβιούν σε ένα άλλο κράτος μέλος.

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 2011/16/ΕΕ της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον 

τομέα της φορολογίας και την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ


