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Temats: Lūgumraksts Nr. 1009/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Michael 
Helming, par to, ka Eiropas Komisija nesāka pret Portugāli vērstas 
pārkāpumu procedūras, pamatojoties uz to, ka lieta ir atsevišķs Kopienas 
tiesību aktu pārkāpums 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

2003. gadā lūgumraksta iesniedzējs pārdeva īpašumu Portugālē, lai iegādātos citu īpašumu 
Vācijā. Eiropas Kopienu Tiesa apstiprināja, ka šādam darījumam nav jāpiemēro kapitāla 
pieauguma nodoklis. Tomēr Portugāle šo nodokli piemēroja un 2009. gadā informēja par to 
lūgumraksta iesniedzēju. Neraugoties uz divām apelācijām, kuras, nesniedzot atsauci uz ES 
tiesību aktiem, tika noraidītas, Portugāles iestādes lūdza Vācijas juridisko palīdzību, lai 
konfiscētu lūgumraksta iesniedzēja līdzekļus nodokļu nomaksai. Eiropas Komisijas Nodokļu 
politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts atzīst, ka Portugāle pārkāpj ES tiesību aktus 
un Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu, bet neuzskata, ka pārkāpuma procedūras sākšana 
„atsevišķas lietas” dēļ, kā to dēvē šī iestāde, ir pamatota. Pa to laiku lūgumraksta iesniedzējam 
ir nācies pārdot savu māju, lai iegūtu līdzekļus nodokļu nomaksai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Saskaņā ar iepriekšējiem Portugāles nodokļu likumiem nodokļu atvieglojumus attiecībā uz 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par kapitāla pieaugumu, kas gūts, pārdodot nekustamo īpašumu, 
varēja piemērot tikai tad, ja gūtie ienākumi tika atkārtoti ieguldīti citos nekustamos īpašumos 
Portugāles teritorijā.
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Komisija 2003. gadā pauda nostāju, ka attiecīgie tiesību akti rada personu brīvas 
pārvietošanās un kapitāla brīvas aprites ierobežojumu un sāka pārkāpumu procedūru pret 
Portugāli. Rezultātā 2004. gada 14. decembrī Komisija nolēma iesniegt iepriekš minēto lietu 
Eiropas Kopienu Tiesā. 

2006. gada 26. oktobrī Eiropas Kopienu Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-345/05 Komisija 
pret Portugāli. Sprieduma teksts ir šāds:

„Saglabājot spēkā tādas nodokļu tiesību normas kā Fizisko personu ienākumu nodokļa 
kodeksa 10. panta 5. punkts, saskaņā ar kurām atbrīvojumu no nodokļa par peļņu, kas gūta, 
par atlīdzību atsavinot nekustamo īpašumu, kurš paredzēts izmantošanai paša nodokļu 
maksātāja vai viņa ģimenes locekļu pastāvīgai dzīvesvietai, piešķir tikai ar nosacījumu, ka 
iegūtos ienākumus iegulda, iegādājoties nekustamo īpašumu Portugāles teritorijā, Portugāles 
Republika nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek EKL 18., 39. un 43. pants, kā arī 
1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas līguma 28. un 31. pants.”

2008. gada februārī Portugāles iestādes informēja Komisiju, ka ar 2007. gada 2. novembra 
Decreto-Lei Nr. 361/2007 (publicēts Diario da República, 1 serie–N°211, 2007. gada 
2. novembrī) ir grozīts Portugāles Fizisko personu ienākuma nodokļu likums (CIRS 10. panta 
5. punkts). Saskaņā ar jauno noteikumu iepriekš minētais nodokļu atvieglojums būs pieejams 
ne tikai tad, ja iegūtie ienākumi tiks ieguldīti Portugālē, bet arī tad, ja tie tiks ieguldīti citā ES 
vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (pēdējā gadījumā tikai tad, ja pastāv nolīgums par 
informācijas apmaiņu nodokļu jomā). 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja personisko situāciju Eiropas Komisija ir vairākkārt 
uzsvērusi, ka viņam vajadzētu pieprasīt atlīdzinājumu no valsts administratīvajām vai tiesu 
iestādēm. Lai gan Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi Portugāles noteikumus par nesaderīgiem 
ar Līgumu, tas tieši neietekmē viņa tiesības, jo pārkāpuma procedūra nav paredzēta atsevišķu 
lietu atrisināšanai. Tās mērķis ir tikai uzlikt dalībvalstīm par pienākumu saskaņot savus 
tiesību aktus ar Kopienas tiesību aktiem.

Vēlāk lūgumraksta iesniedzējs informēja Komisijas dienestus, ka Portugāles nodokļu iestādes 
un Portugāles Augstākā tiesa turpina piemērot apstrīdēto normu, kaut gan tā tika atzīta par 
neatbilstošu. Savā atbildē Komisijas dienesti norāda, ka saskaņā ar to rīcībā esošo informāciju 
par neatbilstošu atzītā tiesību akta iespējamā piemērošana lūgumraksta iesniedzēja situācijā, 
ko veica nodokļu iestādes un Portugāles Augstākā tiesa, ir atsevišķs gadījums. Tie arī 
informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka Eiropas Komisija var sākt pārkāpuma procedūru tikai 
tad, ja tā konstatē, ka tā ir konsekventa prakses izpausme. 
Tomēr Eiropas Komisijas dienesti sazinājās ar Portugāles varas iestādēm par to, vai Fizisko 
personu ienākuma nodokļa likuma (CIRS) 10. panta 5. punkts, kuru Eiropas Kopienu Tiesa 
atzina par nesaderīgu ar ES tiesību aktiem lietā C-345/05 Komisija pret Portugāli, joprojām 
tiek regulāri piemērots pēc sprieduma, un ja jā, tad kādos apstākļos. 
Portugāles varas iestādes apstiprināja, ka pēc Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 26. oktobra 
sprieduma CIRS 10. panta 5. punkts tā sākotnējā versijā vairs netiek piemērots, tas nozīmē, ka 
labumu no nodokļa atvieglojumiem var arī gūt, ieguldot nekustamajā īpašumā citā ES vai 
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī. 
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Portugāles varas iestādes arī norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu pārākuma 
principu, kas atzīts Portugāles Konstitūcijas 8. panta 4. punktā, ikviens nodokļu maksātājs, 
kurš pirms iepriekš minētajiem tiesību aktu grozījumiem ieguldījis neto pārdošanas vērtību, 
kas iegūta, iegādājoties īpašumu citā ES dalībvalstī un EEZ, un nav saņēmis labvēlīgu 
nodokļu režīmu, var pieprasīt pārskatīšanu vai iesniegt sūdzību nodokļu administrācijai.

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš arī ir bijis tiešā saskarē ar Komisiju, jau tika informēts par viņa 
iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.


