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Temats: Lūgumraksts Nr. 1952/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais G.A., par pārstāvja nodokļu jautājumos iecelšanu Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka saistībā ar ES likumdošanas iniciatīvu, Portugāles 
likumi attiecībā uz portugāļu nodokļu maksātājiem nerezidentiem ir mainījušies, un ka tagad 
vairs nav iespējams iecelt pārstāvi nodokļu jautājumos. Viņš apgalvo, ka nav iespējams 
paļauties uz to, ka Portugāles nodokļu iestādes sazināsies ar nodokļu maksātājiem tiešā veidā, 
jo ārpus valsts robežām tām nav pienākuma to darīt. Šīs nepilnības dēļ nodokļu maksātāji 
nerezidenti saskaras ar risku tikt sodītiem (soda nauda par novēlotu vai neveiktu nodokļu 
nomaksu). Viņš lūdz ES labot situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 25. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Tiesa savā 2011. gada 5. maija spriedumā C-267/09 Eiropas Komisija pret Portugāles 
Republiku, secināja, ka, „pieņemot un paturot spēkā Portugāles fizisko personu ienākuma 
nodokļa kodeksa (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, turpmāk 
tekstā – “CIRS”) 130. pantu, ar kuru nodokļu maksātājiem nerezidentiem ir noteikts 
pienākums iecelt pārstāvi nodokļu jautājumos Portugālē, Portugāles Republika nav izpildījusi 
EKL 56. pantā paredzētos pienākumus.”
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Pēc šī sprieduma tika pārveidots Portugāles CIRS 130. pants, un tagad pārstāvja iecelšana 
nodokļu maksātājiem nerezidentiem, kas dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nav 
obligāta.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju, lai arī nodokļu maksātājiem nerezidentiem ir 
atcelts juridisks pienākums iecelt pārstāvi nodokļu jautājumos, viņiem tomēr ir iespējams 
pārstāvi iecelt brīvprātīgi.

Turklāt Padomes Direktīvas 2011/16/ES1 13. pants paredz iespēju dalībvalstu sadarbībai, 
sniedzot administratīvus paziņojumus nodokļu maksātājiem, kas atrodas citā dalībvalstī.
Noteiktos apstākļos pēc dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma citas dalībvalsts 
kompetentā iestāde paziņo šādam nodokļu maksātājam visus tos instrumentus un lēmumus, 
kurus izdevušas pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts administratīvās iestādes, jo tie attiecas 
uz Direktīvā aplūkoto nodokļu tiesību aktu piemērošanu tās teritorijā.

Ja nodokļu iestādes, pat būdamas informētas par rezidenta vai nerezidenta nodokļu maksātāja 
precīzu atrašanās vietu, ir pieļāvušas nepilnības paziņošanas procedūrā, nodokļu maksātājs 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem var pārsūdzēt lēmumus, kas saistīti ar novēlotiem vai 
neveiktiem nodokļu maksājumiem.

Ņemot vērā iespēju iecelt pārstāvi nodokļu jautājumos un iepriekš aprakstīto tiesisko 
regulējumu, Komisija uzskata, ka ar pastāvošajiem tiesību aktiem ir pietiekoši, lai garantētu 
efektīvu Portugāles administratīvo iestāžu izdoto dokumentu un lēmumu paziņošanu  nodokļu 
maksātājiem nerezidentiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī.

                                               
1 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko 

atceļ Direktīvu 77/799/EEK.


