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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1009/2011, του Michael Helming, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Πορτογαλίας βάσει των όσων ισχυρίζεται ότι αποτελούν 
μεμονωμένη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Το 2003, ο αναφέρων πούλησε ακίνητη περιουσία στην Πορτογαλία με σκοπό να αγοράσει 
άλλη στη Γερμανία. Η εξαίρεση μιας τέτοιας συναλλαγής από τον φόρο υπεραξίας έχει 
επιβεβαιωθεί από το ΕΔ. Εντούτοις, η Πορτογαλία επέβαλε φόρο υπεραξίας και ενημέρωσε 
τον αναφέροντα σχετικά το 2009. Παρά τις δύο εφέσεις –που απορρίφθηκαν αμφότερες, 
χωρίς παραπομπή στους κανόνες της ΕΕ– οι πορτογαλικές αρχές έχουν ζητήσει δικαστική 
συνδρομή από τη Γερμανία με σκοπό την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του 
αναφέροντος προκειμένου να καλυφθεί ο φόρος. Η ΓΔ TAXUD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναγνωρίζει ότι η Πορτογαλία παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ και απόφαση του ΕΔ, αλλά 
δεν θεωρεί αιτιολογημένη την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει για μια περίπτωση την 
οποία χαρακτηρίζει «μεμονωμένη». Εν τω μεταξύ, ο αναφέρων υποχρεώθηκε να πωλήσει την 
κατοικία του για να συγκεντρώσει τους πόρους ώστε να πληρώσει τον φόρο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Βάσει της προηγούμενης πορτογαλικής φορολογικής νομοθεσίας, η φοροαπαλλαγή σε σχέση 
με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων επί υπεραξίας που προκύπτει από τη 
διάθεση ακίνητης περιουσίας ίσχυε μόνο αν η υπεραξία επανεπενδυόταν σε ακίνητη 
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περιουσία στην Πορτογαλία.

Το 2003 η Επιτροπή θεώρησε ότι η εν λόγω νομοθεσία συνιστούσε περιορισμό στην 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και κεφαλαίων και κίνησε διαδικασία επί παραβάσει σε 
βάρος της Πορτογαλίας. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή αποφάσισε στις 14 Δεκεμβρίου 2004 να 
παραπέμψει την ανωτέρω υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Στις 26 Οκτωβρίου 2006, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε απόφαση για 
την υπόθεση C-345/05, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας. Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Διατηρώντας σε ισχύ φορολογικές διατάξεις, όπως το άρθρο 10, παράγραφος 5, του κώδικα 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που εξαρτούν το πλεονέκτημα της 
φοροαπαλλαγής της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας ακινήτων 
που χρησιμοποιούνταν ως ίδια και μόνιμη κατοικία του φορολογουμένου ή μελών της 
οικογενείας του από την προϋπόθεση της εκ νέου επενδύσεως των αποκτώμενων κερδών στην 
αγορά ακινήτων εντός της πορτογαλικής επικράτειας, η Πορτογαλική Δημοκρατία παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 18 ΕΚ, 39 ΕΚ και 43 ΕΚ, καθώς και από τα άρθρα 28 
και 31 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992.»

Τον Φεβρουάριο του 2008, οι πορτογαλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, με το 
νομοθετικό διάταγμα (Decreto-Lei) αριθ. 361/2007 της 2ας Νοεμβρίου 2007 (που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Diario da República) της Πορτογαλίας, 
σειρά 1, αριθ. 211, 2 Νοεμβρίου 2007), τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του πορτογαλικού
κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (άρθρο 10, παράγραφος 5 CIRS). 
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η προαναφερθείσα φοροαπαλλαγή δεν ισχύει μόνο αν η 
υπεραξία επανεπενδυθεί στην Πορτογαλία αλλά και αν επανεπενδυθεί σε άλλο κράτος μέλος 
της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στην τελευταία περίπτωση, μόνο όταν 
υπάρχει εν ισχύι συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό κλάδο). 

Όσον αφορά την προσωπική κατάσταση του αναφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε σε 
αρκετές περιπτώσεις ότι έπρεπε να ζητήσει έννομη προστασία από τις εθνικές διοικητικές ή 
δικαστικές αρχές. Παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι οι κανόνες της Πορτογαλίας 
είναι μη συμβατοί προς τη Συνθήκη, αυτό δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στα δικαιώματά του, 
καθώς η διαδικασία επί παραβάσει δεν αποσκοπεί στην επίλυση μεμονωμένων υποθέσεων. 
Αποκλειστικός σκοπός της είναι να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τη 
νομοθεσία τους προς την κοινοτική νομοθεσία.

Αργότερα, ο αναφέρων ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι οι φορολογικές αρχές και 
το Ανώτατο Δικαστήριο της Πορτογαλίας εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν την εν λόγω 
νομοθεσία, παρόλο που είχε χαρακτηρισθεί μη συμβατή. Στην απάντησή τους, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής επεσήμαναν ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεταν, η εικαζόμενη 
εφαρμογή στην υπόθεση του αναφέροντος, από τις φορολογικές αρχές και το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Πορτογαλίας, νομοθεσίας που έχει χαρακτηρισθεί μη συμβατή, αποτελούσε 
μεμονωμένη περίπτωση. Ενημέρωσαν επίσης τον αναφέροντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εκτός εάν κρίνει ότι αυτή η ενέργεια συνιστά 
έκφραση πάγιας πρακτικής. 
Εντούτοις, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικοινώνησαν με τις πορτογαλικές 
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αρχές για να διαπιστώσουν κατά πόσον το άρθρο 10 παράγραφος 5 του κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων (CIRS) που το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είχε χαρακτηρίσει μη συμβατό προς το δίκαιο της ΕΕ στην υπόθεση C-345/05, Επιτροπή 
κατά Πορτογαλίας, εξακολουθούσε να εφαρμόζεται σε τακτική βάση και, εάν ναι, υπό ποιες 
συνθήκες. 
Οι πορτογαλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της 
26ης Οκτωβρίου 2006, το άρθρο 10 παράγραφος 5 του CIRS όπως είχε αρχικά, δεν 
εφαρμόστηκε πλέον, υπό την έννοια ότι δίνεται η δυνατότητα φοροαπαλλαγής και σε όποιον 
επανεπενδύσει σε ακίνητη περιουσία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. 

Οι πορτογαλικές αρχές σημείωσαν επίσης ότι, σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής του 
δικαίου της Ένωσης, η οποία αναγνωρίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του Συντάγματος της 
Πορτογαλίας, κάθε φορολογούμενος πολίτης ο οποίος πριν από τις προαναφερθείσες 
νομοθετικές αλλαγές είχε επανεπενδύσει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία που συνόδευσε 
την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και δεν είχε 
τύχει ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης, μπορούσε να ζητήσει δικαστικό έλεγχο ή να 
υποβάλει καταγγελία στη φορολογική διοίκηση.

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει επικοινωνήσει επίσης απευθείας με την Επιτροπή, έχει λάβει ήδη 
συμβουλές σχετικά με τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του.


