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Betreft: Verzoekschrift 1952/2012, ingediend door G.A. (Britse nationaliteit), over de 
aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de Portugese wet betreffende niet-ingezeten Portugese belastingplichtigen 
door wetgevend optreden van de EU dusdanig gewijzigd is dat het nu niet mogelijk is een 
fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen. Hij beweert dat het niet mogelijk is erop te 
vertrouwen dat de Portugese belastingautoriteiten rechtstreeks met die belastingplichtigen 
communiceren aangezien zij daartoe buiten hun nationale grenzen niet verplicht zijn. 
Vanwege deze maas in de wet bestaat het gevaar voor niet-ingezeten belastingplichtigen dat 
ze worden bestraft (boetes voor verlate of ontbrekende belastingbetalingen). Hij verzoekt de 
EU deze situatie te veranderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Het Europees Hof van Justitie concludeerde in zijn arrest van 5 mei 2011 in zaak C-267/09 
Europese Commissie/Portugese Republiek dat "door artikel 130 van de wet betreffende de 
inkomstenbelastingen van natuurlijke personen (Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares, CIRS) aan te nemen en te handhaven, volgens hetwelk niet-ingezeten 
belastingplichtigen ertoe verplicht zijn in Portugal een fiscaal vertegenwoordiger aan te 
stellen wanneer zij inkomsten ontvangen waarvan aangifte moet worden gedaan, de 
Portugese Republiek de krachtens artikel 56 EG op haar rustende verplichtingen niet is 
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nagekomen".

Als gevolg van deze uitspraak werd artikel 130 van de Portugese CIRS gewijzigd. Daardoor is 
de aanstelling van een vertegenwoordiger voor belastingplichtigen die in een andere lidstaat 
van de Europese Unie verblijven, facultatief.

Uit de gegevens waarover de Commissie beschikt, blijkt dat de wettelijke verplichting voor 
niet-ingezeten belastingplichtigen om een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal aan te stellen 
weliswaar afgeschaft is, maar dat ze desgewenst wel nog steeds de mogelijkheid daartoe 
hebben.

Bovendien kunnen lidstaten op grond van artikel 13 van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad1

een beroep doen op wederzijdse bijstand bij administratieve kennisgeving aan 
belastingplichtigen die in een andere lidstaat verblijven. Onder bepaalde voorwaarden en op 
verzoek van de bevoegde autoriteit van de ene lidstaat informeert de bevoegde autoriteit van 
de andere lidstaat zo'n belastingplichtige over de door de administratieve autoriteiten van de 
verzoekende lidstaat afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing op 
haar grondgebied van wetgeving betreffende belastingen in de zin van deze richtlijn.

Als de belastingautoriteiten onregelmatigheden in de kennisgevingsprocedure begaan, zelfs al 
hebben ze het juiste adres van een ingezeten of niet-ingezeten belastingplichtige, dan kan de 
belastingplichtige overeenkomstig de nationale wetgeving beroep aantekenen tegen besluiten 
betreffende boetes voor late of ontbrekende belastingbetalingen.

Rekening houdend met de mogelijkheid om een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen en 
met het hierboven beschreven wettelijk kader, is de Commissie van mening dat de bestaande 
wettelijke instrumenten volstaan om te garanderen dat documenten en beslissingen van de 
Portugese administratieve autoriteiten daadwerkelijk ter kennis worden gebracht van 
belastingplichtigen die in een andere lidstaat verblijven.

                                               
1 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het 
gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG.


