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Θέμα: Αναφορά 0386/2011, του G. A., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση των πορτογαλικών φορολογικών αρχών να αποστείλουν την 
αλληλογραφία του σε άλλο κράτος μέλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διέμεινε επί σειρά ετών στην Πορτογαλία πριν από τη μετεγκατάστασή του στη 
Γαλλία, και ενημέρωσε δεόντως τις πορτογαλικές φορολογικές αρχές σχετικά με τη νέα του 
διεύθυνση. Οι τελευταίες αρνήθηκαν να αποστείλουν την αλληλογραφία του στη νέα 
διεύθυνση, με αποτέλεσμα ο αναφέρων να μην τηρείται ενήμερος για τυχόν απαιτήσεις 
φόρων και να υφίσταται, κατά συνέπεια, σχετικές κυρώσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η διασυνοριακή επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων εντός της ΕΕ διευκολύνεται με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές 
ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και κατάργησης του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στην καλύτερη και 
ταχύτερη διαβίβαση μεταξύ των κρατών μελών των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που 
επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Ο κανονισμός εφαρμόζεται 
σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, η οποία 
με δήλωσή της επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να θέσει σε εφαρμογή το περιεχόμενο του 
κανονισμού. Ο κανονισμός προβλέπει διαφορετικούς τρόπους διαβίβασης και επίδοσης ή 
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κοινοποίησης πράξεων: διαβίβαση μέσω υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής, διαβίβαση 
διά της προξενικής ή διπλωματικής οδού, επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς και 
απευθείας αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης.

Ωστόσο, το άρθρο 1 (πεδίο εφαρμογής) προβλέπει ότι «Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβασθεί 
από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί. Δεν εφαρμόζεται σε 
φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή όταν πρόκειται για την ευθύνη του 
κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας («acta iure 
imperii»)». 

Λόγω της μη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 και της απουσίας άλλης 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στον τομέα της 
άμεσης φορολογίας, η καλύτερη επιλογή για τον αναφέροντα, εάν δεν το έχει ήδη πράξει, 
είναι να αποταθεί στον Διαμεσολαβητή της Πορτογαλίας (Provedor de Justiça). Το έντυπο 
διατίθεται στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.provedor-
jus.pt/queixa.htm. 

Όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων αλλοδαπής που φορολογούνται στην 
Πορτογαλία και των φορολογικών αρχών, βάσει της νομοθεσίας της Πορτογαλίας, η οποία 
ίσχυε μέχρι το τέλος του 2011, οι πρώτοι υποχρεώνονταν να ορίσουν φορολογικό αντίκλητο 
στην Πορτογαλία. Ο αντίκλητος θα ήταν το πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ του 
φορολογούμενου κατοίκου αλλοδαπής και των πορτογαλικών φορολογικών αρχών και 
ενδεχομένως για αυτόν τον λόγο οι αρχές να αρνήθηκαν να στείλουν την αλληλογραφία στη 
Γαλλία. Σύμφωνα με το πρώην άρθρο 130 του κώδικα φορολογίας CIRS (Código do Imposto 
sobre o rendimiento das pessoas singulares - Κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων), οι φορολογούμενοι κάτοικοι αλλοδαπής με εισόδημα φορολογητέο στην 
Πορτογαλία ήταν υποχρεωμένοι να ορίζουν φορολογικό αντίκλητο για να τους εκπροσωπεί 
ενώπιον των πορτογαλικών φορολογικών αρχών και να διασφαλίζει την εκπλήρωση των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε τον Ιούλιο του 2007 να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει καθώς 
έκρινε ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν ήταν συμβατή με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων και την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων όπως προβλέπονται στα άρθρα 21 και 63 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Η Επιτροπή κατανοεί ότι στόχος της εν λόγω απαίτησης 
ήταν να διασφαλίσει την είσπραξη των φόρων και να αποτρέψει το ενδεχόμενο 
φοροδιαφυγής. Πρόκειται για αναγνωρισμένες απαιτήσεις δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, η 
Επιτροπή ήταν της άποψης ότι η επιβολή της γενικής υποχρέωσης στους φορολογούμενους 
κατοίκους αλλοδαπής να ορίσουν φορολογικό αντίκλητο υπερβαίνει τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση των εν λόγω στόχων και, συνεπώς, αντιβαίνει στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων και στην ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων. Δεδομένου ότι δεν 
δόθηκε ικανοποιητική απάντηση στην αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 27ης Ιουνίου 2008, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 19 Φεβρουαρίου 2009 να παραπέμψει το ζήτημα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στις 5 Μαΐου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συμφωνώντας σε μεγάλο βαθμό με τον 
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συλλογισμό της Επιτροπής, απεφάνθη ότι «θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ το 
άρθρο 130 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, στο εξής: CIRS), που υποχρεώνει τους 
φορολογούμενους κατοίκους αλλοδαπής να διορίζουν φορολογικό αντίκλητο στην 
Πορτογαλία, η Πορτογαλική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του 
άρθρου 56 ΕΚ».

Πριν από την εκπνοή του 2011, η Πορτογαλία τροποποίησε το άρθρο 130 του κώδικα 
φορολογίας CIRS έτσι ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει 
αυτόματες ή άμεσες επιπτώσεις στα δικαιώματα μεμονωμένων καταγγελλόντων, δεδομένου 
ότι η δικαστική διαδικασία δεν εξυπηρετεί την επίλυση μεμονωμένων υποθέσεων, ακόμα και 
αν το δικαστήριο συμφώνησε με τον συλλογισμό της Επιτροπής και απεφάνθη ότι το 
πορτογαλικό δίκαιο αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Η απόφαση του δικαστηρίου υποχρεώνει 
απλώς το κράτος μέλος να τροποποιήσει τους φορολογικούς του κανόνες σύμφωνα με το 
δίκαιο της ΕΕ. Πρωτίστως τα εθνικά δικαστήρια και οι διοικητικές υπηρεσίες είναι αρμόδια 
για να διασφαλίζουν ότι οι αρχές του κράτους μέλους συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ 
για μεμονωμένες υποθέσεις. Ως εκ τούτου, γίνεται σύσταση στους πολίτες να απευθύνονται 
σε εθνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές βάσει εθνικών διαδικασιών. 


