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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója több évig Portugáliában élt, mielőtt átköltözött volna Franciaországba. A 
petíció benyújtója megfelelően tájékoztatta a portugál adóhatóságot új lakcíméről. Ez utóbbi 
azonban nem hajlandó leveleit az új lakcímére küldeni, aminek következtében a petíció 
benyújtója nem értesült arról, hogy adó megfizetésére szólították fel, és így pénzbüntetést 
szabtak ki rá.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

Az Európai Unióban az iratok határon átnyúló kézbesítését a tagállamokban a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), 
és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1393/2007/EK 
rendelet segíti elő. E rendelet célja a bírósági és bíróságon kívüli iratok továbbításának 
javítása és meggyorsítása a polgári vagy kereskedelmi ügyekben a tagállamok közötti 
kézbesítés során. A rendelet az Európai Unió valamennyi tagállama között alkalmazandó, 
beleértve Dániát is, amely egy nyilatkozat által megerősítette a rendelet tartalmának 
végrehajtására irányuló szándékát. A rendelet különböző módokat határoz meg az iratok 
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továbbítására és kézbesítésére: áttevő és átvevő intézmények útján történő továbbítás, konzuli 
vagy diplomáciai úton történő továbbítás, postai szolgáltatások útján történő kézbesítés és 
közvetlen kézbesítés.

Mindazonáltal az 1. cikk (Hatály) megállapítja, hogy „Ezt a rendeletet polgári és 
kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben bírósági és bíróságon kívüli iratokat kell 
továbbítani az egyik tagállamból a másikba az utóbbiban történő kézbesítés céljából. E 
rendelet nem terjed ki különösen az adó-, vám- vagy közigazgatási ügyekre, illetve a 
közhatalom gyakorlásával összefüggő cselekményekért és mulasztásokért (acta iure imperii) 
fennálló állami felelősségre”. 

Mivel az 1393/2007/EK rendelet nem alkalmazható, és mivel a közvetlen adózás területén 
nincs semmilyen más, a hivatalos felszólítások kézbesítésére vonatkozó európai jogszabály, a 
petíció benyújtója számára a legjobb lehetőség az, hogy ha ügyével a portugál ombudsmanhoz 
(Provedor de Justiça) fordul (amennyiben eddig még nem tette meg). Az internetes űrlapot a 
http://www.provedor-jus.pt/queixa.htm címen találja. 

Ami a Portugáliában lakóhellyel nem rendelkező adófizetők és az adóhatóság közötti 
kommunikációt illeti, a portugál jogszabály, amely 2011 végéig volt hatályban, egy 
adóképviselő kinevezésére kötelezte e hatóságot Portugáliában. Ez a képviselő volt a 
kapcsolattartó személy a külföldi illetőségű adófizetők és a portugál adóhatóság között, és ez 
lehetett az oka annak, hogy az adóhatóság nem volt hajlandó kommunikációt folytatni a 
Franciaországban élő polgárral. A természetes személyek jövedelemadójáról szóló portugál 
törvénykönyv (CIRS, Código do Imposto sobre o rendimiento das pessoas singulars) akkori 
130. cikke értelmében azok a Portugáliában lakóhellyel nem rendelkező személyeknek, akik a 
portugál adózás hatálya alá tartozó, portugál jövedelemforrással rendelkeztek, adóképviselőt 
kellett kijelölniük, aki képviselte őket a portugál adóhatóságoknál és gondoskodott adózási 
kötelezettségeik teljesítéséről. 

2007 júliusában a Bizottság jogsértési eljárást indított, mivel úgy vélte, hogy ez a 
kötelezettség összeegyeztethetetlen a személyek és a tőke szabad mozgásával, amely jogokat 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21., illetve 63. cikke biztosít. A Bizottság 
tudomása szerint e követelmény célja az adók befizetése és az adókikerülés megakadályozása 
volt. Ezek a köz érdekét szolgáló, elismert követelmények. Mindazonáltal a Bizottság úgy 
vélte, hogy a külföldi illetőségű személyek tekintetében megállapított, adóképviselő 
kijelölésére vonatkozó általános kötelezettség meghaladja az e célok biztosításához szükséges 
mértéket, és ennélfogva akadályozza a személyek és a tőke szabad mozgását.  Mivel a 2008.
június 27-i indoklással ellátott véleményre nem érkezett kielégítő válasz, az Európai Bizottság 
2009. február 19-én úgy határozott, hogy a Bíróság elé utalja az ügyet.

2011. május 5-én, a Bíróság – nagyrészt a Bizottság nézetével összhangban – kijelentette, 
hogy „mivel elfogadta és hatályban tartotta a természetes személyek jövedelemadójáról szóló 
törvénykönyv (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) 130. cikkét, 
amely a külföldi illetőségű adózókat Portugáliában adóképviselő kijelölésére kötelezi, 
amennyiben adóbevallás benyújtását igénylő jövedelmet szereznek – nem teljesítette az EK 
56. cikkből eredő kötelezettségeit”.
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2011 végéig Portugália módosította a CIRS 130. cikkét, hogy megfeleljen a Bíróság 
ítéletének.

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió Bírósága által hozott döntés nem 
gyakorol automatikus vagy azonnali hatást az egyes panaszosok jogaira, mivel a Bíróság 
eljárása nem egyedi esetek megoldását szolgálja, még akkor sem, ha a Bíróság valóban 
egyetértett a Bizottság érveivel és kinyilvánította, hogy a portugál jogszabály ellentétes az 
uniós joggal. A Bíróság döntése pusztán arra kötelezi a tagállamokat, hogy hozzák 
adószabályaikat összhangba az uniós joggal. Elsősorban a nemzeti bíróságok és közigazgatási 
szervek felelősek annak biztosításáért, hogy a tagállami hatóságok az egyéni ügyekben az 
uniós joggal összhangban járnak el. Ezért azt javasoljuk a polgároknak, hogy a nemzeti 
közigazgatási hatóságoktól vagy bíróságoktól kérjenek jogorvoslatot, a nemzeti eljárások 
alapján. 


