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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: G. A. brit állampolgár által benyújtott 1952/2012 sz. petíció egy adóügyi 
képviselő kinevezéséről Portugáliában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Portugáliában lakóhellyel nem rendelkező adófizetőkre 
vonatkozó törvényt egy uniós jogi intézkedés oly módon változtatta meg, hogy nem lehet 
adóügyi képviselőt kinevezni. Állítása szerint nem lehet arra számítani, hogy a portugál 
adóügyi hatóságok közvetlenül velük álljanak kapcsolatban, mivel azokat a nemzeti határokon 
túl erre nem lehet kötelezni. E jogrés miatt fennáll annak a veszélye, hogy a lakóhellyel nem 
rendelkező adófizetőket büntetéssel sújtják (késedelmes vagy elmaradt adófizetés miatt). Kéri 
az EU-t a helyzet megváltoztatására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A Bíróság a C-267/09 sz., Bizottság kontra Portugália ügyben hozott, 2011. május 5-i 
ítéletében úgy határozott, hogy „mivel elfogadta és hatályban tartotta a természetes személyek 
jövedelemadójáról szóló törvénykönyv (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares) 130. cikkét, amely a külföldi illetőségű adózókat Portugáliában adóképviselő 
kijelölésére kötelezi, amennyiben adóbevallás benyújtását igénylő jövedelmet szereznek – nem 
teljesítette az EK 56. cikkből eredő kötelezettségeit”.
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Az ítéletet követően módosították a Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
(CIRS) 130. cikkét, így a más európai uniós tagállamban lakóhellyel igen, de Portugálban 
lakóhellyel nem rendelkező adófizetők esetében opcionális a képviselő kinevezése.

A Bizottság számára rendelkezésre álló információk szerint bár eltörölték a Portugáliában 
lakóhellyel nem rendelkező adófizetőknek az adóügyi képviselők kinevezésére irányuló jogi 
kötelezettségét, még mindig lehetséges a képviselők önkéntes kinevezése.

Emellett a 2011/16/EU tanácsi irányelv1 13. cikke biztosítja az együttműködés lehetőségét a 
tagállamok esetében abban az esetben, ha közigazgatási értesítéseket kell kézbesíteni a más 
tagállamokban élő adófizetők számára. Bizonyos körülmények esetén az egyik tagállam 
illetékes hatóságának kérésére a másik tagállam illetékes hatósága értesíti az adófizetőt 
azokról az eszközökről és határozatokról, amelyek a kérelmező tagállam közigazgatási 
hatóságától származnak, mivel azok a területén érintik az irányelv hatálya alá tartozó adók 
alkalmazását.

Ha az adóhatóságok annak ellenére szabálytalanságokat követtek el az értesítési folyamat 
során, hogy értesítettést kaptak a lakóhellyel rendelkező vagy nem rendelkező adófizetők 
pontos címéről, az adófizető a nemzeti jogszabályokkal összhangban fellebbezhet a 
késedelmes vagy elmaradt adófizetésre vonatkozó döntések ellen.

Tekintettel az adóügyi képviselő kinevezésének lehetőségére, valamint a fent ismertetett jogi 
keretre, a Bizottság úgy véli, hogy a hatályban lévő jogi eszközök megfelelő módon 
biztosítják a más tagállamokban élő, ott lakóhellyel nem rendelkező adófizetők hatékony 
értesítését a portugál közigazgatási hatóságoktól származó dokumentumokról és 
határozatokról.

                                               
1 A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási 

együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről


