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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1009/2011, ingediend door Michael Helming (Duitse 
nationaliteit), over het feit dat de Europese Commissie heeft nagelaten 
inbreukprocedures in te leiden tegen Portugal wegens een geïsoleerde 
schending van het Gemeenschapsrecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 2003 heeft indiener een onroerend goed in Portugal verkocht om een ander onroerend goed 
in Duitsland aan te kopen. Het Hof heeft bevestigd dat een dergelijke transactie is vrijgesteld 
van vermogenswinstbelasting. Desalniettemin heeft Portugal vermogenswinstbelasting 
geheven en indiener daarvan in 2009 op de hoogte gesteld. Ondanks het feit dat er tweemaal 
beroep is aangetekend – in beide gevallen is het beroep afgewezen, zonder verwijzing naar het 
EU-recht – hebben de Portugese autoriteiten Duitsland verzocht om juridische bijstand bij de 
beslaglegging op de bezittingen van indiener, teneinde de belasting te kunnen innen. Het 
directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie erkent dat 
Portugal inbreuk maakt op EU-wetgeving en zich niet houdt aan een uitspraak van het Hof, 
maar zij acht het inleiden van een inbreukprocedure niet de aangewezen weg bij wat zij noemt 
"een geïsoleerd geval". Intussen heeft indiener zijn huis moeten verkopen om aan het geld te 
komen waarmee hij de belasting kon betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Volgens de vorige Portugese belastingwetgeving was belastingvermindering met betrekking 
tot inkomstenbelasting op vermogenswinst die voortvloeit uit afstand van onroerende 
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goederen uitsluitend van toepassing als de vermogenswinst werd geherinvesteerd in 
onroerende goederen in Portugal.

In 2003 nam de Commissie het standpunt in dat de wetgeving in kwestie een beperking 
vormde voor het vrije verkeer van personen en kapitaal en leidde ze een inbreukprocedure 
tegen Portugal in. Naar aanleiding daarvan besloot de Commissie op 14 december 2004 
voornoemde zaak door te verwijzen naar het Hof van Justitie.

Op 26 oktober 2006 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C-345/05 Commissie 
tegen Portugal. Het arrest luidt als volgt:

"Door fiscale bepalingen, zoals artikel 10, lid 5, van de Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, te handhaven die het voordeel van belastingvrijstelling 
van de meerwaarde bij de overdracht onder bezwarende titel van een onroerende zaak 
bestemd voor eigen, permanente bewoning door de belastingplichtige of door leden van diens 
huishouding afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de behaalde winst wordt 
geherinvesteerd in de aanschaf van een op Portugees grondgebied gelegen onroerende zaak, 
heeft de Portugese Republiek niet voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens 
de artikelen 18 EG, 39 EG en 43 EG alsmede de artikelen 28 en 31 van de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992."

In februari 2008 meldden de Portugese autoriteiten aan de Commissie dat, bij Decreto-Lei nr. 
361/2007 van 2 november 2007 (gepubliceerd in de Diario da República, 1 serie – N°211- 2 
Novembro de 2007), het relevante artikel van de Portugese wet betreffende de 
inkomstenbelastingen van natuurlijke personen (artikel 10, lid 5, van de CIRS) was gewijzigd.
Volgens de nieuwe bepaling zou de voornoemde belastingvermindering niet alleen van 
toepassing zijn als de vermogenswinst in Portugal wordt geherinvesteerd, maar ook als deze 
wordt geherinvesteerd in een andere lidstaat van de EU of van de Europese Economische 
Ruimte (in laatstgenoemd geval uitsluitend wanneer een overeenkomst over informatie-
uitwisseling op belastinggebied van kracht is).

Wat de persoonlijke situatie van indiener betreft, beklemtoonde de Commissie meerdere 
keren dat hij verhaal moest zoeken bij nationale administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
Ondanks het feit dat het Hof van Justitie de Portugese voorschriften onverenigbaar met het 
verdrag heeft bevonden, heeft dit geen directe gevolgen voor zijn rechten, aangezien de 
inbreukprocedure niet dient om individuele zaken op te lossen. Het doel ervan is louter 
lidstaten te verplichten hun wetgeving in overeenstemming te brengen met het 
Gemeenschapsrecht.

Later stelde indiener de diensten van de Commissie ervan op de hoogte dat de Portugese 
belastingdienst en het Portugese hooggerechtshof de wetgeving in kwestie bleven toepassen, 
ook al was het onverenigbaar verklaard. In hun antwoord merkten de diensten van de 
Commissie op dat, volgens de informatie waarover zij beschikten, de vermeende toepassing 
van de met de situatie van indiener onverenigbaar verklaarde wetgeving door de 
belastingdiensten en het Portugese hooggerechtshof een geïsoleerd geval was. Ze hebben 
indiener ook meegedeeld dat de Europese Commissie geen inbreukprocedure kan inleiden 
tenzij ze meent dat het om een consequente praktijk gaat.
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Desalniettemin hebben de diensten van de Commissie contact opgenomen met de Portugese 
autoriteiten met de vraag of artikel 10, lid 5, van de wet betreffende de inkomstenbelastingen 
van natuurlijke personen (CIRS), dat het Hof van Justitie in zaak C-345/05, de Commissie 
tegen Portugal, onverenigbaar met EU-wetgeving had verklaard, nog steeds regelmatig werd 
toegepast na het arrest en zo ja, onder welke omstandigheden.
De Portugese autoriteiten bevestigden dat, naar aanleiding van het arrest van het Hof van 
Justitie van 26 oktober 2006, artikel 10, lid 5, van de CIRS, in zijn originele tekst, niet meer 
werd toegepast, in de zin dat het ook mogelijk was gebruik te maken van de 
belastingvermindering in het geval van herinvestering in onroerende goederen in een andere 
lidstaat van de EU of van de Europese Economische Ruimte.

De Portugese autoriteiten meldden ook dat belastingbetalers, volgens het beginsel van de 
voorrang van het recht van de Unie, dat wordt erkend in artikel 8, lid 4, van de Portugese 
grondwet, die vóór de voornoemde wijzigingen in de wetgeving de verkregen netto 
opbrengstwaarde in de aankoop van onroerend goed in een andere lidstaat van de EU en de 
EER hebben geherinvesteerd en niet van de gunstige fiscale behandeling hebben genoten, een 
gerechtelijke toetsing konden aanvragen of bij de belastingdienst een klacht konden indienen.

Indiener, die ook rechtstreeks contact met de Commissie heeft gehad, is reeds in kennis 
gesteld van zijn mogelijke rechtsmiddelen.


