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Tema: Peticija Nr. 1952/2012 dėl fiskalinio agento paskyrimo Portugalijoje, kurią
pateikė Jungtinės Karalystės pilietis G. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Portugalijos įstatymas dėl portugalų mokesčių mokėtojų 
nerezidentų ES teisiniais veiksmais buvo pakeistas taip, kad dabar neįmanoma paskirti 
fiskalinio agento. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad neįmanoma pasikliauti Portugalijos 
mokesčių institucijomis ir su jomis tiesiogiai bendrauti, nes jos nėra įpareigotos tai daryti už 
savo valstybės narės ribų. Dėl šios spragos mokesčių mokėtojams nerezidentams kyla pavojus 
būti nubaustiems (mokėti baudas už pavėluotai sumokėtus arba nesumokėtus mokesčius). Jis 
prašo ES pakeisti padėtį. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Savo 2011 m. gegužės 5 d. sprendime (byla C-267/09) Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad „priimdama ir palikdama galioti Fizinių asmenų pajamų mokesčio 
kodekso (port. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) 130 straipsnį, 
kuriuo iš nerezidentų reikalaujama paskirti fiskalinį agentą Portugalijoje, jei jie gauna pajamų, 
įpareigojančių pateikti mokesčių deklaraciją, Portugalijos Respublika neįvykdė savo 
įsipareigojimų pagal EB 56 straipsnį“.
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Po šio sprendimo Portugalijos Fizinių asmenų pajamų mokesčio kodekso 130 straipsnis buvo 
pakeistas, o agento skyrimas mokesčių mokėtojams nerezitentams, gyvenantiems kitoje 
Europos Sąjungos valstybėje narėje, nėra privalomas.

Remiantis Komisijos turima informacija, nors teisinis mokesčių mokėtojų nerezidentų 
įpareigojimas paskirti fiskalinį agentą Portugalijoje panaikintas, jie vis tiek gali skirti agentą 
savo noru.

Be to, Tarybos direktyvos 2011/16/ES1 13 straipsnyje numatyta valstybių narių savitarpio 
pagalbos galimybė teikiant administracinius pranešimus kitoje valstybėje narėje įsikūrusiems 
mokesčių mokėtojams. Tam tikromis aplinkybėmis vienos valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos prašymu kitos valstybės narės kompetentinga institucija praneša tokiam 
mokesčių mokėtojui apie visas prašančiosios valstybės narės administracinių institucijų 
priimtas priemones ir sprendimus, susijusius su jos teritorijoje taikomais mokesčiais, 
numatytais direktyvoje.

Jei mokesčių institucijos, nors ir žinančios tikslų mokesčių mokėtojo rezidento ar nerezidento 
adresą, vykdydamos pranešimo procedūrą padarė pažeidimų, mokesčių mokėtojas pagal 
nacionalinės teisės aktus gali apskųsti sprendimus, susijusius su baudomis už pavėluotai 
sumokėtus ar nesumokėtus mokesčius.

Atsižvelgdama į pasirinkimo galimybę paskirti fiskalinį agentą ir į pirmiau aprašytą teisinę 
sistemą, Komisija mano, kad galiojančių teisinių priemonių pakanka, kad būtų užtikrinta 
veiksminga pranešimo apie Portugalijos administracinių institucijų priimtus dokumentus ir 
sprendimus kitoje valstybėje narėje gyvenantiems mokesčių mokėtojams nerezidentams 
sistema.“

                                               
1 Tarybos direktyva 2011/16/ES 2011 m. vasario 15 d. dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo 

srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB


