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numirea unui reprezentant fiscal în Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că legea din Portugalia privind contribuabilii care nu sunt rezidenți 
portughezi s-a schimbat, prin măsuri juridice ale UE, astfel încât nu mai este posibilă în 
prezent numirea unui reprezentant fiscal. El susține că nu este posibil să se bazeze pe 
autoritățile fiscale portugheze pentru a comunica cu ele direct întrucât acestea nu au obligația 
de a acționa în acest sens dincolo de frontierele lor naționale. Din cauza acestei lacune există 
pericolul sancționării contribuabililor nerezidenți (amenzi pentru plăți fiscale întârziate sau 
neefectuate). El solicită UE să schimbe această situație. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

În hotărârea sa din 5 mai 2011, C-267/09 Comisia Europeană/Republica Portugheză, Curtea 
de Justiție a concluzionat că „prin adoptarea și menținerea în vigoare a articolului 130 din 
Codul privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice (Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, CIRS), care impune persoanelor nerezidente să 
desemneze un reprezentant fiscal în Portugalia în cazul în care obțin venituri pentru care este 
obligatorie prezentarea unei declarații fiscale, Republica Portugheză nu și-a îndeplinit 
obligațiile care îi revin în temeiul articolului 56 CE”.
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Ulterior acestei hotărâri, articolul 130 din CIRS, Portugalia a fost modificat, iar desemnarea 
unui reprezentant este opțională pentru contribuabilii nerezidenți, care își au reședința în alt 
stat membru al Uniunii Europene.

În conformitate cu informațiile de care dispune Comisia, deși obligația legală a 
contribuabililor nerezidenți de a desemna un reprezentant fiscal în Portugalia este abrogată, 
totuși, este posibil pentru ei să desemneze în mod voluntar un reprezentant.

În plus, articolul 13 din Directiva 2011/16/UE a Consiliului1 prevede posibilitatea de asistență 
între statele membre atunci când sunt comunicate notificări administrative contribuabililor 
aflați în alt stat membru. În anumite condiții, la cererea autorității competente a unui stat 
membru, autoritatea competentă a unui alt stat membru comunică contribuabilului în cauză 
toate actele și deciziile emise de autoritățile administrative ale statului membru solicitant și 
care se referă la aplicarea pe teritoriul său a impozitelor reglementate de directivă.

Dacă autoritățile fiscale, deși au primit adresa exactă a contribuabilului rezident sau 
nerezident, au comis nereguli în procedura de notificare, contribuabilul poate contesta 
deciziile privind amenzile sau neefectuarea plății impozitelor în conformitate cu legislația 
națională.

Având în vedere opțiunea de a desemna un reprezentat fiscal și cadrul juridic descris mai sus, 
Comisia consideră că actele juridice existente sunt suficiente pentru a garanta notificarea 
efectivă a documentelor și a deciziilor emise de autoritățile administrative portugheze 
contribuabililor nerezidenți, care își au reședința în alt stat membru.

                                               
1 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal 

și de abrogare a Directivei 77/799/CEE.


