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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1009/2011, внесена от Michael Helming, с германско гражданство, 
относно това, че Европейската комисия не е открила процедура за 
нарушение срещу Португалия, въз основа на твърдение, че това е изолиран 
случай на нарушение на правото на Общността 

1. Резюме на петицията

През 2003 г. вносителят на петицията е продал имот в Португалия, за да купи друг имот 
в Германия. Освобождаването от данък върху реализираната от сделката печалба е 
било потвърдено от Съда на ЕС. Въпреки това Португалия е наложила данък печалба и 
е уведомила за това вносителя през 2009 г. Въпреки двете обжалвания — и двете 
отхвърлени без позоваване на правилата на ЕС — португалските органи са поискали 
правна помощ от Германия за запорирането на активите на вносителя с цел покриване 
на дължимия данък. Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на 
Европейската комисия признава, че Португалия е нарушила законодателството на ЕС и 
решение на Съда на ЕС, но не обмисля възможността да започне процедура за 
нарушение, тъй като е на мнение, че това представлява „изолиран случай“. 
Междувременно вносителят е бил принуден да продаде къщата си, за да събере 
средства за плащане на данъка. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Съгласно предишното португалско данъчно законодателство данъчното облекчение във 
връзка с данъка върху дохода на физическите лица, налаган върху прираста на капитала 
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в резултат от разпореждането с недвижима собственост, можеше да се използва, само 
когато прирастът на капитала се реинвестира в недвижима собственост, намираща се в 
Португалия.

През 2003 г .  Комисията възприе позицията, че въпросното законодателство 
представлява ограничение на свободното движение на хора и капитал и започна 
процедура за нарушение срещу Португалия. В резултат на това на 14 декември 2004 г. 
Комисията взе решение да отнесе горния случай до Съда на Европейския съюз. 

На 26 октомври 2006 г. Съдът на Европейския съюз издаде решение по дело 
Комисия/Португалия, C-345/05. Решението гласи следното:

„...реши, чe като запазва в сила данъчните разпоредби, като например член 10, 
параграф 5 от Кодекса за данъците върху доходите на физическите лица, които 
дават право на освобождаване от данък върху прираста на капитала, произтичащ от 
възмездното прехвърляне на недвижим имот, предназначен за собствено и постоянно 
жилище на данъчно задълженото лице или на член на неговото семейство, при условие 
че реализираната печалба трябва да се реинвестира в покупка на недвижим имот, 
разположен на територията на Португалия, Република Португалия не е изпълнила 
задълженията си по членове 18, 39 и 43 от Договора за ЕО и по членове 28 и 31 от 
Споразумението за Европейско икономическо пространство от 2 май 1992 г.“

През февруари 2008 г. португалските органи информираха Комисията, че с Decreto-Lei
n.361/2007 от 2 ноември 2007 г. (публикуван в Diario da República, 1 serie – N211- 2 
Novembro de 2007), съответният член от португалския Закон за данъка върху доходите 
на физически лица (член 10, параграф 5 от CIRS) е бил изменен. Съгласно новата 
разпоредба гореспоменатото данъчно облекчение ще се предоставя не само ако 
прирастът на капитала се реинвестира в Португалия, а също и ако се реинвестира в 
друга държава — членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство (в 
последния случай, единствено ако съществува действащо споразумение за обмен на 
информация в данъчната сфера). 

По отношение на конкретната ситуация на вносителя на петицията Европейската 
комисия подчерта на няколко пъти, че той следва да търси правна защита от 
националните административни или съдебни органи. Независимо от факта, че Съдът 
определи португалските правила за несъответстващи на Договора, това не оказва пряко 
въздействие върху неговите права, тъй като процедурата за нарушение не служи за 
разрешаване на индивидуални случаи. Нейната цел е просто да задължи държавите 
членки да приведат своето законодателство в съответствие с правото на Общността.

По-късно вносителят на петицията информира службите на Комисията, че 
португалските данъчни органи и португалският върховен съд са продължили да 
прилагат въпросното законодателство, въпреки че то е било обявено за 
несъответстващо. В своя отговор службите на Комисията отбелязаха, че според 
информацията, с която разполагат, предполагаемото прилагане от данъчните органи и 
от португалския върховен съд на законодателството, обявено за несъответстващо с 
положението на вносителя на петицията, е било изолиран случай. Освен това те 
информираха вносителя на петицията, че Европейската комисия не може да започне 
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процедура за нарушение, ако не установи, че това представлява израз на постоянна 
практика. 
Въпреки това службите на Европейската комисия се свързаха с португалските органи 
във връзка с това дали член 10, параграф 5 от Данъчния кодекс за доходите на 
физически лица (CIRS), който Съдът на Европейските общности обяви за 
несъответстващ с правото на ЕС в решението по дело Комисия/ Португалия, C-345/05, 
все още се прилага редовно след решението на съда и, ако е така, при какви 
обстоятелства.
Португалските органи потвърдиха, че след решението на Съда от 26 октомври 2006 г. 
член 10, параграф 5 от CIRS, в първоначалната си формулировка, вече не се прилага, в 
смисъл, че е възможно също така да се ползва данъчно облекчение в случай на 
реинвестиране в недвижимо имущество в друга държава — членка на ЕС или на 
Европейското икономическо пространство. 

Португалските органи отбелязаха също така, че съгласно принципа за върховенство на 
правото на Съюза, признат в член 8, параграф 4 от Конституцията на Португалия, всеки 
данъкоплатец, който преди горепосочените законодателни промени е реинвестирал 
нетната реализуема стойност, получена при придобиване на имущество в друга 
държава — членка на ЕС и ЕИП, и не се е възползвал от благоприятното данъчно 
третиране, може да изиска съдебен преглед или да подаде жалба до данъчната 
администрация.

Вносителят на петицията, който е в пряк контакт с Комисията, вече е информиран за 
възможната в неговия случай правна защита.


