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Temats: Lūgumraksts Nr. 0386/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais G. A., par Portugāles nodokļu iestāžu atteikumu nosūtīt 
korespondenci uz citu dalībvalsti 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vairākus gadus pirms pārcelšanās uz Franciju dzīvoja Portugālē. 
Viņš pienācīgi informēja Portugāles nodokļu iestādes par savu jauno adresi. Tās atteicās 
nosūtīt korespondenci uz viņa jauno adresi, kā rezultātā lūgumraksta iesniedzējs nesaņēma 
nodokļu prasījumus un pēc tam maksāja soda naudu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Dokumentu pārrobežu izsniegšanu Eiropas Savienībā īsteno ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu 
dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs („dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1348/2000. Šīs regulas mērķis ir uzlabot un paātrināt izsniegšanai paredzētu 
tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu savstarpēju pārsūtīšanu. Regulu 
piemēro visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp Dānijai, kura ir apstiprinājusi savu 
nodomu īstenot regulas saturu, pieņemot deklarāciju. Regula paredz dažādus veidus, kā 
pārsūtīt un izsniegt dokumentus: ar pārsūtītāju un saņēmēju struktūru starpniecību; izmantojot 
konsulāros vai diplomātiskos kanālus; izmantojot pasta pakalpojumus un izsniedzot 
dokumentus tieši.
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Tomēr 1. pantā („Darbības joma”) ir noteikts: „Šo regulu piemēro civillietās un komerclietās, 
ja tiesas vai ārpustiesas dokuments ir jāpārsūta no vienas dalībvalsts uz otru izsniegšanai šajā 
valstī. To nepiemēro jo īpaši ieņēmumu, muitas un administratīvos jautājumos vai jautājumos 
saistībā ar valsts atbildību par darbību vai bezdarbību, īstenojot valsts varu („acta iure 
imperii”).”

Tā kā Regula Nr. 1393/2007 nav piemērojama un nav arī nekādu citu Eiropas Savienības 
tiesību aktu saistībā ar paziņojumu izsniegšanu tiešo nodokļu piemērošanas jomā, labākais, ko 
lūgumraksta iesniedzējs varētu darīt (ja vien viņš to jau nav izdarījis), ir vērsties pie 
Portugāles ombuda (Provedor de Justiça). Elektroniskā veidlapa ir atrodama 
http://www.provedor-jus.pt/queixa.htm. 

Attiecībā uz komunikāciju starp nodokļu maksātājiem nerezidentiem Portugālē un nodokļu 
iestādēm Portugāles tiesību aktos, kas bija spēkā līdz 2011. gada beigām, tika noteikts, ka 
tiem jāieceļ fiskālais pārstāvis Portugālē. Šis pārstāvis bija kontaktpersona starp nodokļu 
maksātājiem nerezidentiem un Portugāles nodokļu iestādēm, un šā iemesla dēļ iestādes varēja 
atteikties nosūtīt korespondenci Francijā dzīvojošam pilsonim. Saskaņā ar CIRS (Código do 
Imposto sobre o rendimiento das pessoas singulares — Fizisko personu ienākuma nodokļa 
kodeksa) 130. pantu nerezidentiem, kuri Portugālē guvuši ar nodokli apliekamus ienākumus, 
bija jāieceļ fiskālais pārstāvis, kas tos pārstāvētu Portugāles nodokļu iestādēs un garantētu to 
fiskālo saistību izpildi. 

Komisija 2007. gada jūlijā nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru, jo uzskatīja, ka šis 
pienākums nav savienojams ar personu brīvu pārvietošanos un kapitāla brīvu apriti, kas 
garantēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. un 63. pantā. Komisija saprot, ka šīs 
prasības mērķis bija nodrošināt nodokļu maksāšanu un nepieļaut izvairīšanos no tās. Šīs 
prasības atbilst sabiedrības interesēm. Tomēr Komisija uzskatīja, ka nerezidentiem noteiktais 
vispārējais pienākums iecelt fiskālo pārstāvi pārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu 
šos mērķus, un līdz ar to kavē personu brīvu pārvietošanos un kapitāla brīvu apriti. Tā kā 
2008. gada 27. jūnijā nosūtītajam argumentētajam atzinumam nekāda apmierinoša reakcija 
nesekoja, 2009. gada 19. februārī Eiropas Komisija nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

2011. gada 5. maijā Eiropas Savienības Tiesa lielā mērā atbalstīja Komisijas viedokli un 
atzina, ka „pieņemot un paturot spēkā Fizisko personu ienākuma nodokļa kodeksa (Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) 130. pantu, ar ko ir noteikts pienākums 
nodokļu maksātājiem nerezidentiem iecelt nodokļu pārstāvi Portugālē tad, ja tie gūst 
ienākumus, par kuriem ir jāiesniedz nodokļu deklarācija, Portugāles Republika nav izpildījusi 
EKL 56. pantā paredzētos pienākumus”.

Līdz 2011. gada beigām Portugāle grozīja CIRS 130. pantu atbilstoši Eiropas Savienības 
Tiesas nolēmumam.

Tomēr jāatzīmē, ka ES Tiesas lēmumam nav automātiskas vai tūlītējas ietekmes uz atsevišķu 
sūdzību iesniedzēju tiesībām, jo Tiesas procedūra neparedz atsevišķu lietu risināšanu, pat ja 
Tiesa patiešām ir ņēmusi vērā Komisijas argumentus un atzinusi, ka Portugāles likums ir 
pretrunā ES tiesību aktiem. Ar Tiesas lēmumu dalībvalstij ir tikai noteikts pienākums grozīt 
savus nodokļu piemērošanas noteikumus saskaņā ar ES tiesību aktiem. Par to, vai dalībvalstu 
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iestādes konkrētos gadījumos ievēro ES tiesību aktus, vispirms atbild valstu tiesas un 
administratīvās iestādes. Tāpēc pilsoņiem pēc palīdzības ieteicams vērsties valsts 
administratīvajās vai tiesu iestādēs, ievērojot valstī noteikto kārtību. 


