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Tema: Peticija Nr. 1009/2011 dėl Europos Komisijos atsisakymo pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras prieš Portugaliją remiantis tuo, kad, kaip tvirtina 
Europos Komisija, tai buvo pavienis Bendrijos teisės pažeidimas, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Michael Helming 

1. Peticijos santrauka

2003 m. peticijos pateikėjas pardavė turtą Portugalijoje, kad galėtų įsigyti kitą turtą 
Vokietijoje. Tai, kad tokiam sandoriui netaikomas kapitalo prieaugio mokestis, patvirtino 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Nepaisant to, Portugalija vis dėlto apmokestino 
tokius sandorius kapitalo prieaugio mokesčiu ir apie tai pranešė peticijos pateikėjui 2009 m. 
Nepaisydamos to, kad buvo pateiktos dvi apeliacijos – abi jos atmestos nenurodant ES 
taisyklių, Portugalijos valdžios institucijos paprašė Vokietijos suteikti teisinę pagalbą 
konfiskuojant peticijos pateikėjo turtą mokesčiui išieškoti. Europos Komisijos Mokesčių ir 
muitų sąjungos generalinis direktoratas pripažįsta, kad Portugalija pažeidė ES teisės aktus ir 
nevykdo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nutarimo, bet neketina pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros teisindamasis tuo, kad tai „pavienis atvejis“. Peticijos pateikėjui teko 
parduoti savo namą, kad surinktų pinigų mokesčiui sumokėti. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Pagal ankstesnius Portugalijos mokesčių teisės aktus mokesčio lengvata, susijusi su 
gyventojų pajamų mokesčiu nuo kapitalo prieaugio, atsirandančio dėl nekilnojamojo turto 
perleidimo, buvo įmanoma tik jeigu kapitalo prieaugis pakartotinai investuojamas į 
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nekilnojamąjį turtą Portugalijoje.

2003 m. Komisija laikėsi nuomonės, kad šiais teisės aktais apribojamas laisvas asmenų ir 
kapitalo judėjimas, ir pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Portugaliją. Todėl 
2004 m. gruodžio 14 d. Komisija nusprendė bylą perduoti Teisingumo Teismui. 

2006 m. spalio 26 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Komisija 
prieš Portugaliją, C-345/05. Sprendime nustatyta, kad:

„Palikdama galiojančias mokestines nuostatas, šiuo atveju Fizinių asmenų pajamų mokesčio 
kodekso 10 straipsnio 5 dalį, pagal kurias nuo mokesčio atleidžiamas kapitalo prieaugis dėl 
apmokestinamojo asmens arba jo šeimos narių asmeninio nuolatinio gyvenamojo būsto 
atlygintino perleidimo, jei gautos pajamos reinvestuojamos kitam būstui, esančiam 
Portugalijoje, įsigyti, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 18, 39 ir 43 
straipsnius bei 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo 28 ir 31 
straipsnius".

2008 m. vasario mėn. Portugalijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad 2007 m. 
lapkričio 2 d. teisės aktu Decreto-Lei Nr.° 361/2007 (paskelbtu leidinyje Diario da República, 
1 serie – N°211- 2 Novembro de 2007) buvo iš dalies pakeistas atitinkamas Portugalijos 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo straipsnis (CIRS 10 straipsnio 5 dalis). Pagal naująją 
nuostatą pirmiau minėto mokesčio lengvatą būtų galima taikyti ne tik kapitalo prieaugį 
pakartotinai investuojant Portugalijoje, bet taip pat jį pakartotinai investuojant kitoje ES 
valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės šalyje (pastaruoju atveju tik jei vykdomas 
susitarimas dėl informacijos mainų mokesčių srityje). 

Kalbant apie asmeninę peticijos pateikėjo padėtį, Europos Komisija keliomis progomis 
pabrėžė, kad jis turėtų prašyti žalos atlyginimo iš nacionalinių administracijos įstaigų arba 
teisminių institucijų. Nors Teisingumo Teismas nustatė, jog Portugalijos taisyklės nesiderina 
su Sutartimi, tai nedaro tiesioginio poveikio peticijos pateikėjo teisėms, nes pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra netaikoma pavieniams atvejams spręsti. Procedūra siekiama tik 
įpareigoti valstybes nares, kad jų teisės aktai atitiktų Bendrijos teisę.

Vėliau peticijos pateikėjas pranešė Komisijos tarnyboms, kad Portugalijos mokesčių 
administratorius ir Portugalijos Aukščiausiasis Teismas toliau taikė atitinkamą teisės aktą, 
nors jis buvo paskelbtas nesuderinamu. Atsakydamos Komisijos tarnybos pažymėjo, kad 
pagal jų turimą informaciją tariamas mokesčių administratoriaus ir Portugalijos Aukščiausiojo 
Teismo teisės aktų, paskelbtų nesuderinamų su ES teise, taikymas peticijos pateikėjo padėčiai 
buvo pavienis atvejis. Komisijos tarnybos taip pat pranešė peticijos pateikėjui, kad Europos 
Komisija negali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūros, nebent ji nustatytų, kad tai yra 
nuolatinė praktika. 
Vis dėlto Europos Komisijos tarnybos susisiekė su Portugalijos valdžios institucijomis dėl to, 
ar Gyventojų pajamų mokesčio kodekso (CIRS) 10 straipsnio 5 dalis, kurią Teisingumo 
Teismas paskelbė nesuderinamu su ES teise sprendimu byloje Komisija prieš Portugaliją, C-
345/05, tebėra reguliariai taikoma priėmus sprendimą ir, jei taip yra, kokiomis aplinkybėmis. 
Portugalijos valdžios institucijos patvirtino, kad po 2006 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo 
sprendimo CIRS 10 straipsnio 5 dalies pirminis tekstas nebebuvo taikomas, nes taip pat buvo 
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galima pasinaudoti mokesčio lengvata, jei nekilnojamasis turtas pakartotinai investuojamas 
kitoje ES valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės šalyje. 

Portugalijos valdžios institucijos taip pat pažymėjo, kad pagal Portugalijos Konstitucijos 8 
straipsnio 4 dalyje pripažintą Europos Sąjungos teisės viršenybės principą bet kuris mokesčių 
mokėtojas, kuris prieš pirmiau minėtus įstatymo pokyčius pakartotinai investavo grynąją 
realizuojamą vertę, gautą įgyjant turtą kitoje ES valstybėje narėje arba Europos ekonominės 
erdvės šalyje, ir nepasinaudojo palankiu mokestiniu vertinimu, gali prašyti teisminės 
kontrolės arba pateikti skundą mokesčių administravimo institucijoms.

Peticijos pateikėjui, kuris taip pat tiesiogiai susisiekė su Komisija, patarta dėl galimų teisės 
gynimo priemonių.“


