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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1952/2012, ktorú predkladá G. A., britský štátny občan, 
o vymenovaní daňového zástupcu v Portugalsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje, že portugalské právne predpisy týkajúce sa portugalských 
daňovníkov – nerezidentov sa právnymi opatreniami, ktoré prijala EÚ, zmenili tak, že už nie 
je možné vymenovať daňového zástupcu. Tvrdí, že nie je možné spoliehať sa na to, že 
portugalské daňové orgány s nimi budú priamo komunikovať, lebo nie sú povinné robiť to 
mimo svojich štátnych hraníc. Pre túto medzeru hrozí, že daňovníci – nerezidenti budú
potrestaní (pokuty za oneskorené alebo chýbajúce platby daní). Žiada EÚ, aby túto situáciu 
zmenila. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 25. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 5. mája 2011 vo veci C-267/09 Európska komisia proti 
Portugalsku konštatoval, že „Portugalská republika si tým, že prijala a necháva v platnosti 
článok 130 Zákonníka o dani z príjmu fyzických osôb (Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares, ďalej len „CIRS“), ktorý stanovuje daňovníkom nerezidentom 
povinnosť určiť si daňového zástupcu v Portugalsku, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú 
z [...] článku 56 ES.“
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Článok 130 portugalského zákonníka CIRS bol po tomto rozsudku upravený a určenie 
zástupcu sa stalo pre daňovníkov – nerezidentov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte 
Európskej únie, nepovinné.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícií, si môžu daňovníci – nerezidenti stále 
dobrovoľne vymenovať zástupcu, napriek tomu, že ich právny záväzok vymenovať daňového 
zástupcu bol v Portugalsku zrušený.

V článku 13 smernice Rady 2011/16/EÚ1 sa okrem toho ustanovuje možnosť vzájomnej 
pomoci medzi členskými štátmi pri doručovaní oznámení daňovníkom, ktorí sa nachádzajú 
v inom členskom štáte. Za určitých podmienok na žiadosť príslušného orgánu jedného 
členského štátu oznámi príslušný orgán iného členského štátu takémuto daňovníkovi všetky 
nástroje a rozhodnutia, ktoré vydávajú správne orgány dožadujúceho členského štátu, keďže 
sa to týka uplatňovania daní, na ktoré sa vzťahuje smernica, na jeho území. 

Ak zo strany daňových orgánov dôjde aj napriek skutočnosti, že im bola oznámená presná 
adresa daňovníka – rezidenta alebo nerezidenta –, k nezrovnalostiam počas oznamovacieho 
postupu, daňovník sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môže odvolať proti 
rozhodnutiam týkajúcim sa pokút za oneskorenie alebo chýbajúce platby daní.

So zreteľom na možnosť určiť daňového zástupcu a na vyššie opísaný právny rámec sa 
Komisia domnieva, že existujúce právne nástroje postačujú na zabezpečenie účinného 
oznamovania dokumentov a rozhodnutí vydaných portugalskými správnymi orgánmi 
daňovníkom – nerezidentom s bydliskom v inom členskom štáte.

                                               
1 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 

77/799/EHS.


