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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0386/2011 af G.A., britisk statsborger, om de portugisiske 
skattemyndigheders afslag på at sende korrespondance til en anden 
medlemsstat

1. Sammendrag

Andrageren boede nogle år i Portugal, inden han flyttede til Frankrig. Han oplyste behørigt de 
portugisiske skattemyndigheder om sin nye adresse. Disse nægtede imidlertid at sende 
korrespondance til den nye adresse med det resultat, at andrageren ikke var klar over, at der 
forelå skattekrav, og efterfølgende måtte betale bøder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Den grænseoverskridende forkyndelse af dokumenter inden for EU reguleres i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i 
medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager 
(forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000. 
Denne forordning sigter mod at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og 
udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager til forkyndelse mellem 
medlemsstaterne. Forordningen gælder for alle medlemsstater i EU, herunder Danmark, som 
agter at gennemføre forordningen i medfør af en erklæring. I forordningen er fastsat 
forskellige måder, hvorpå fremsendelse og forkyndelse af dokumenter kan foregå: 
fremsendelse via fremsendende og modtagende instanser, fremsendelse ved diplomatiske eller 
konsulære repræsentanter, postforkyndelse eller direkte forkyndelse.
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Artikel 1 (anvendelsesområde) fastsætter, at denne forordning finder anvendelse i civile og 
kommercielle sager, hvor et retsligt eller udenretsligt dokument skal sendes fra en 
medlemsstat til en anden for at blive forkyndt dér. Den omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål 
vedrørende skat, told eller administrative anliggender eller statens ansvar for handlinger og 
undladelser under udøvelse af statsmagt (acta jure imperii).

På grund af den manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1393/2007 og anden EU-
lovgivning vedrørende forkyndelse af dokumenter i forbindelse med direkte personbeskatning 
opfordres andrageren til, hvis det ikke allerede er sket, at henvende sig til den portugisiske 
ombudsmand (Provedor de Justiça). Onlineformularen kan findes på http://www.provedor-
jus.pt/queixa.htm.

Hvad angår korrespondancen mellem ikkebosiddende skatteydere i Portugal og 
skattemyndighederne, fastsætter den portugisiske lovgivning, som er gældende indtil 
udgangen af 2011, at der skal udpeges en skatterepræsentant i Portugal. Repræsentanten skal 
fungere som kontaktperson mellem den ikkebosiddende skatteyder og de portugisiske 
myndigheder. Den manglende repræsentant kan være årsag til, at myndighederne har nægtet 
at sende korrespondance til borgeren, som var bosiddende i Frankrig. I henhold til artikel 130 
i CIRS (Código do Imposto sobre o rendimiento das pessoas singulares, lov om 
indkomstskat), skal ikkebosiddende skatteydere, som opnår skattepligtig indkomst i Portugal, 
udpege en skatterepræsentant, som kan repræsentere dem i forhold til de portugisiske 
skattemyndigheder og garantere opfyldelse af deres skattemæssige pligter.

Kommissionen besluttede i juli 2007 at indlede en overtrædelsesprocedure, da den mente, at 
denne forpligtelse ikke var i overensstemmelse med personers frie bevægelighed og 
kapitalens frie bevægelighed som fastsat i artikel 21 og 63 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Kommissionen forstår, at hensigten med dette krav er at sikre 
skatteopkrævningen og forhindre skatteunddragelse. Dette er i sig selv anerkendte krav i 
samfundets interesse. Kommissionen mener imidlertid, at et generelt krav til ikkebosiddende 
skatteydere om at udpege en skatterepræsentant går ud over det nødvendige for at sikre disse 
mål og dermed hindrer personers frie bevægelighed og kapitalens frie bevægelighed. Da der 
ikke var givet et tilfredsstillende svar på Kommissionens begrundede udtalelse af 27. juni 
2008, besluttede Kommissionen den 19. februar 2009 at indbringe sagen for EU-Domstolen.

EU-Domstolen udtalte sig den 5. maj 2011 og delte i vid udstrækning Kommissionens 
synspunkt, idet den fastslog, at vedtagelsen og gennemførelsen af artikel 130 i CIRS (Código 
do Imposto sobre o rendimiento das pessoas singulares, lov om indkomstskat), der forpligter 
ikkebosiddende skatteydere til at udpege en skatterepræsentant i Portugal, hvis de har en
indkomst eller skal afgive skatteangivelse, udgør en overtrædelse af bestemmelserne i 
EF-traktatens artikel 56.

Portugal skal inden udgangen af 2011 revidere artikel 130 i CIRS for dermed at overholde 
EU-Domstolens afgørelse.

Det skal imidlertid bemærkes, at EU-Domstolens afgørelse hverken har automatisk eller 
umiddelbar indvirkning på individuelle klageres rettigheder, da formålet med Domstolens 
procedurer ikke er at løse individuelle sager. Dette ville heller ikke være tilfældet, hvis 
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Domstolen var enig i Kommissionens argumenter og fastslog, at den portugisiske lov var i 
strid med EU-lovgivningen. Domstolens afgørelse forpligter udelukkende medlemsstaten til at 
revidere skattereglerne i overensstemmelse med EU-lovgivningen. De nationale domstole og 
administrative organer er primært ansvarlige for at sikre, at medlemsstaterne overholder EU's 
love, navnlig i individuelle tilfælde. I henhold til de nationale procedurer rådes borgerne 
derfor til at henvende sig til de nationale administrative eller retslige myndigheder."


