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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1009/2011 af Michael Helming, tysk statsborger, om 
Kommissionens manglende vilje til at indlede overtrædelsesprocedurer mod 
Portugal baseret på det, den påstår, er en isoleret overtrædelse af 
fællesskabsretten

1. Sammendrag

I 2003 solgte andrageren en ejendom i Portugal med henblik på at købe en anden i Tyskland. 
En sådan handels undtagelse fra kapitalvindingsskat er blevet bekræftet af Domstolen. 
Portugal lagde alligevel kapitalvindingsskat på handelen og informerede andrageren om dette 
i 2009. Trods to appeller - der begge blev afvist, uden henvisning til EU-regler - har de 
portugisiske myndigheder bedt Tyskland om juridisk assistance til at beslaglægge andragerens 
aktiver til dækning af skatten. Kommissionens GD Taxud anerkender, at Portugal handler i 
strid med EU's lovgivning og Domstolens afgørelser, men påtænker ikke at indlede en 
overtrædelsesprocedure med den begrundelse, at det drejer sig om en "isoleret sag". I 
mellemtiden har andrageren været nødt til at sælge sit hus for at få penge til at betale skatten. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"I henhold til den tidligere portugisiske skattelovgivning var det kun muligt at opnå 
skattefradrag i forbindelse med personlig indkomstskat for kapitalvinding fra salg af fast 
ejendom, hvis kapitalvindingen blev geninvesteret i fast ejendom i Portugal.

I 2003 indtog Kommissionen den holdning, at den pågældende lovgivning begrænsede den 
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frie bevægelighed for personer og kapital og indledte en overtrædelsesprocedure mod 
Portugal. Kommissionen besluttede derfor den 14. december 2004 at henvise ovenstående sag 
til EF-Domstolen. 

Den 26. oktober 2006 afsagde EF-Domstolen dom i sag C-345/05 Kommissionen mod 
Portugal. Dommen lyder således:

"Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 18 EF, 39 EF 
og 43 EF samt artikel 28 og 31 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
idet den har opretholdt skattebestemmelser, såsom artikel 10, stk. 5, i lov om beskatning af 
fysiske personers indkomst, hvorefter det for fritagelse for beskatning af avancer ved 
overdragelse mod vederlag af fast ejendom bestemt til vedvarende beboelse for den 
skattepligtige person eller dennes husstand er en betingelse, at fortjenesten geninvesteres i 
erhvervelse af fast ejendom beliggende i Portugal."

I februar 2008 underrettede de portugisiske myndigheder Kommissionen om, at den relevante 
artikel i den portugisiske lov om beskatning af fysiske personers indkomst (artikel 10, stk. 5) 
var blevet ændret ved lovdekret nr. 361/2007 af 2. november 2007 (offentliggjort i "Diario da 
República, 1 serie – N° 211– 2 Novembro de 2007"). Ifølge den nye bestemmelse er 
ovennævnte skattefradrag ikke kun tilgængelig, hvis kapitalvindingen geninvesteres i 
Portugal, men også hvis den geninvesteres i en anden EU-medlemsstat eller i et land 
tilhørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i sidstnævnte tilfælde dog kun, 
når der er indgået aftale om udveksling af oplysninger på skatteområdet). 

Med hensyn til andragerens personlige situation har Kommissionen ved flere lejligheder 
understreget, at han bør udnytte klagemulighederne ved de nationale administrative eller 
juridiske myndigheder. Selv om EF-Domstolen har erklæret, at de portugisiske bestemmelser 
ikke er forenelige med traktaten, har dette ikke nogen direkte indvirkning på hans rettigheder, 
da formålet med overtrædelsesproceduren ikke er at løse enkeltstående sager. Den har 
udelukkende til formål at forpligte medlemsstaten til at bringe sin lovgivning i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Senere underrettede andrageren Kommissionens tjenestegrene om, at de portugisiske 
skattemyndigheder og den portugisiske højesteret blev ved med at anvende den pågældende 
lovgivning, på trods af at den var blevet erklæret uforenelig med fællesskabsretten. I deres 
svar bemærkede Kommissionens tjenestegrene, at ifølge de forhåndenværende oplysninger 
udgjorde skattemyndighedernes og den portugisiske højesterets påståede anvendelse på 
andragerens situation af den lovgivning, der var blevet erklæret uforenelig med 
fællesskabsretten, en isoleret sag. De underrettede også andrageren om, at Kommissionen 
ikke kan indlede en overtrædelsesprocedure, medmindre den mener, at der er tale om en 
konsekvent praksis.  
Ikke desto mindre kontaktede Kommissionens tjenestegrene de portugisiske myndigheder for 
at finde ud af, hvorvidt artikel 10, stk. 5, i den portugisiske lov om beskatning af fysiske 
personers indkomst, som EF-Domstolen havde erklæret uforenelig med EU-lovgivningen i 
sag C-345/05, Kommissionen mod Portugal, stadig blev anvendt regelmæssigt efter dommens 
afsigelse og i så fald under hvilke omstændigheder. 
De portugisiske myndigheder bekræftede, at artikel 10, stk. 5, i loven om beskatning af 
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fysiske personers indkomst efter Domstolens dom af 26. oktober 2006 ikke længere blev 
anvendt i sin oprindelige udformning, da det nu også var muligt at få skattefradraget, hvis 
man geninvesterede i fast ejendom i en anden EU-medlemsstat eller i et land tilhørende Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

De portugisiske myndigheder bemærkede endvidere, at ifølge princippet om EU-lovens 
forrang, der anerkendes i § 8, stk. 4, i den portugisiske forfatning, kan enhver skatteyder, der 
inden ovenstående lovgivningsmæssige ændringer geninvesterede den opnåede 
nettorealisationsværdi i erhvervelsen af fast ejendom i en anden EU-medlemsstat eller et 
andet EØS-land, og som ikke nød godt af den gunstige beskatning, anmode om fornyet 
prøvelse ved en domstol eller indgive en klage til skatteforvaltningen.

Andrageren, som også har været i direkte kontakt med Kommissionen, er allerede blevet 
orienteret om sine klagemuligheder."


