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Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0386/2011, którą złożył G.A. (Wielka Brytania) w sprawie odmowy 
przesłania korespondencji do innego państwa członkowskiego przez portugalskie 
władze podatkowe

1. Streszczenie petycji

Zanim składający petycję przeniósł się do Francji, przez wiele lat mieszkał w Portugalii. 
W należyty sposób poinformował on portugalskie władze podatkowe o swoim nowym 
adresie. Władze te odmówiły przesłania korespondencji na nowy adres. W rezultacie 
składający petycję nie był świadomy roszczeń podatkowych, a następnie nałożono na niego 
kary.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Kwestia transgranicznego doręczania dokumentów w Unii Europejskiej została ułatwiona na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1348/2000. Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu usprawnienie przekazywania 
dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w ramach 
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Rozporządzenie to ma zastosowanie do 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej łącznie z Danią, która potwierdziła chęć 
wdrożenia treści rozporządzenia w deklaracji. W rozporządzeniu przewidziano różne sposoby 
przesyłania i doręczania dokumentów: przesyłanie przez agencje przekazujące i przyjmujące, 
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przekazanie drogą konsularną lub dyplomatyczną, doręczanie pocztą i doręczanie 
bezpośrednie.

Jednak art. 1 (Zakres stosowania) stanowi, iż „Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
w sprawach cywilnych i handlowych, w sytuacji gdy konieczne jest przekazanie dokumentu 
sądowego lub pozasądowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego, po to by go 
doręczyć. Rozporządzenie nie obejmuje w szczególności spraw skarbowych, celnych czy 
administracyjnych ani odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania podczas 
sprawowania władzy publicznej (acta iure imperii)”. 

W związku z tym, że rozporządzenie nr 1393/2007 nie ma zastosowania w tej kwestii oraz 
brak jest innego prawodawstwa UE dotyczącego doręczania zawiadomień w dziedzinie 
podatku bezpośredniego, najlepszą metodą dla składającego petycję, o ile jeszcze tego nie 
uczynił, jest zwrócenie się do portugalskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Provedor 
de Justiça). Formularz online można znaleźć na stronie: http://www.provedor-
jus.pt/queixa.htm. 

Jeśli chodzi o komunikację między podatnikami niebędącymi rezydentami w Portugalii 
i organami podatkowymi, na mocy portugalskiego ustawodawstwa obowiązującego do końca 
2011 r., zobowiązano ich do ustanowienia w Portugalii przedstawiciela podatkowego. 
Przedstawiciel był osobą wyznaczoną do kontaktów pomiędzy podatnikami niebędącymi 
rezydentami a portugalskimi organami podatkowymi i ze względu na to organy te mogły 
odmówić przesyłania korespondencji do obywatela we Francji. Zgodnie z art. 130 CIRS 
(Código do Imposto sobre o rendimiento das pessoas singulares – prawa podatkowego 
dotyczącego dochodów osób fizycznych) osoby niebędące rezydentami, które osiągnęły 
dochód w Portugalii podlegający tam opodatkowaniu, mają obowiązek ustanowić 
przedstawiciela podatkowego w celu reprezentowania ich przed portugalskimi organami 
podatkowymi oraz w celu zapewnienia, że obowiązki podatkowe zostaną spełnione. 

W lipcu 2007 r. Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jako że stwierdziła, iż taki obowiązek 
stanowi przeszkodę dla swobodnego przepływu osób i kapitału, co jest naruszeniem art. 21 
i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że 
celem tego wymogu było zapewnienie płacenia podatków i zapobieganie oszustwom 
podatkowym. Są to wymogi leżące w interesie publicznym. Jednak Komisja była zdania, że 
ogólny obowiązek ustanawiania przedstawiciela podatkowego nałożony na osoby niebędące 
rezydentami wykracza poza działania niezbędne, aby zapewnić spełnienie tych celów i tym 
samym utrudnia swobodny przepływ osób i kapitału. Ponieważ nie otrzymano zadowalającej 
reakcji na uzasadnioną opinię przesłaną dnia 27 czerwca 2008 r., w dniu 19 lutego 2009 r. 
Komisja Europejska postanowiła wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Dnia 5 maja 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości w znacznym stopniu podzielił zdanie Komisji 
i orzekł, że „Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy art. 130 Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares (kodeksu podatku dochodowego od osób fizycznych), 
który nakłada na podatników niebędących rezydentami obowiązek wyznaczenia 
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przedstawiciela podatkowego w Portugalii wówczas, gdy osiągają oni przychody, z którymi 
łączy się wymóg złożenia deklaracji podatkowej, Republika Portugalska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 56 WE”.
Aby zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, przed końcem 2011 r. 
Portugalia zmieniła art. 130 CIRS.
Jednakże należy odnotować, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie 
wywiera automatycznie lub natychmiastowo wpływu na prawa indywidualnych skarżących, 
jako że postępowanie przed Trybunałem nie służy rozstrzyganiu indywidualnych spraw, 
nawet w sytuacji gdy Trybunał poparł argumenty Komisji i stwierdził, że portugalskie prawo 
jest sprzeczne z prawem UE. Orzeczenie Trybunału zobowiązuje jedynie państwo 
członkowskie do zmiany swoich przepisów podatkowych zgodnie z prawem UE. 
Za zapewnienie stosowania się do prawa UE przez władze państw członkowskich 
w indywidualnych sprawach odpowiadają głównie sądy krajowe i organy administracyjne. 
Dlatego też obywatelom zaleca się dochodzenie sprawiedliwości za pośrednictwem 
krajowych organów administracyjnych lub sądowych, opierając się na procedurach 
krajowych. 


