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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1952/2012, którą złożył G.A. (Zjednoczone Królestwo) w sprawie 
wyznaczania przedstawicieli podatkowych w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że portugalskie przepisy dotyczące podatników portugalskich 
niebędących rezydentami zostały zmienione na skutek działań prawnych UE w taki sposób, że 
obecnie wyznaczenie przedstawiciela podatkowego nie jest możliwe. Utrzymuje on, że 
poleganie na portugalskich organach podatkowych w celu nawiązania z nimi bezpośredniego 
kontaktu jest niemożliwe, gdyż nie mają one obowiązku podejmowania działań poza swoim 
terytorium. Z uwagi na tę lukę prawną istnieje niebezpieczeństwo karania podatników 
niebędących rezydentami (grzywny za nieuregulowanie lub nieterminowe regulowanie 
podatków). Składający petycję zwraca się do UE o zmianę tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

W wyroku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie C-267/09 Komisja przeciwko Portugalii Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że: „Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy art. 130 Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (kodeksu podatku dochodowego od osób 
fizycznych), który nakłada na podatników niebędących rezydentami obowiązek wyznaczenia 
przedstawiciela podatkowego w Portugalii, wówczas gdy osiągają oni przychody, z którymi 
łączy się wymóg złożenia deklaracji podatkowej, Republika Portugalska uchybiła 
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zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 WE”.

W następstwie tego wyroku art. 130 portugalskiego kodeksu CIRS został zmieniony, wskutek 
czego wyznaczenie przedstawiciela podatkowego nie jest obowiązkowe dla podatników 
niebędących rezydentami, którzy mają miejsce pobytu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej.

Z informacji dostępnych Komisji wynika, że pomimo zniesienia nałożonego na podatników 
niebędących rezydentami prawnego obowiązku wyznaczenia przedstawiciela podatkowego 
w Portugalii, mogą oni jednak dobrowolnie wyznaczyć takiego przedstawiciela.

Ponadto zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 2011/16/UE1 istnieje możliwość wzajemnej 
pomocy między państwami członkowskimi w odniesieniu do doręczania środków i decyzji 
administracyjnych podatnikom mającym miejsce pobytu w innym państwie członkowskim. 
W określonych warunkach na wniosek właściwego organu jednego państwa członkowskiego 
właściwy organ innego państwa członkowskiego doręcza takiemu podatnikowi wszelkie 
środki i decyzje wydane przez organy administracyjne wnioskującego państwa 
członkowskiego, które są związane ze stosowaniem na jego terytorium podatków 
wchodzących w zakres tej dyrektywy.

Jeżeli organy podatkowe, pomimo posiadania dokładnego adresu podatnika będącego lub 
niebędącego rezydentem, dopuściły się nieprawidłowości w wypełnianiu procedury 
dotyczącej doręczeń, podatnik może odwołać się zgodnie z przepisami krajowymi od decyzji 
o nałożeniu kary za nieterminowe uiszczenie lub nieuiszczenie podatku.

Biorąc pod uwagę możliwość wyznaczenia przedstawiciela podatkowego oraz opisane wyżej 
ramy prawne, Komisja jest zdania, że obowiązujące instrumenty prawne gwarantują 
w wystarczającym stopniu skuteczne doręczanie dokumentów i decyzji wydanych przez 
portugalskie organy administracyjne podatnikom niebędącym rezydentami, którzy mają 
miejsce pobytu w innym państwie członkowskim.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG.


