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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1009/2011, którą złożył Michael Helming (Niemcy) w sprawie 
niezainicjowania przez Komisję Europejską postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Portugalii w 
związku z odosobnionym, w jej mniemaniu, przypadkiem naruszenia prawa 
wspólnotowego 

1. Streszczenie petycji

W 2003 r. składający petycję sprzedał nieruchomość w Portugalii, aby nabyć inną 
nieruchomość w Niemczech. Zwolnienie takiej transakcji z podatku od zysków kapitałowych 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości. Niemniej jednak Portugalia nałożyła podatek od 
zysków kapitałowych i poinformowała o tym składającego petycję w 2009 r. Mimo dwóch 
odwołań (oba zostały odrzucone bez odniesienia się do przepisów UE) władze portugalskie 
zwróciły się do Niemiec o pomoc prawną, tak aby zająć aktywa składającego petycję na 
poczet tego podatku. DG ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej uznała, że 
Portugalia narusza prawodawstwo UE oraz nie przestrzega wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości, jednak nie uznaje wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego za uzasadnione w związku z, jak to określa, 
„odosobnionym przypadkiem”. Jednocześnie składający petycję musiał sprzedać dom, aby 
zgromadzić fundusze na zapłatę podatku. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Na podstawie poprzednio obowiązującego portugalskiego ustawodawstwa podatkowego 
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zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do zysków 
kapitałowych ze zbycia nieruchomości było możliwe tylko wówczas, gdy zyski kapitałowe 
były ponownie zainwestowane w nieruchomość w Portugalii.

W 2003 r. Komisja przyjęła stanowisko, iż przedmiotowe prawodawstwo stanowi 
ograniczenie swobodnego przepływu osób i kapitału i wszczęła postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Portugalii. Dlatego w dniu 
14 grudnia 2004 r. Komisja postanowiła przekazać powyższą sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

W dniu 26 października 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał następujące 
orzeczenie w sprawie C-345/05 Komisja przeciwko Portugalii. W wyroku stwierdza się, co 
następuje:

„Utrzymując w mocy przepisy podatkowe, takie jak art. 10 ust. 5 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, które uzależniają skorzystanie ze zwolnienia od 
opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości służących jako własne i stałe 
miejsce zamieszkania podatnika lub członków jego gospodarstwa domowego od warunku, by 
uzyskane przychody zostały ponownie zainwestowane w nabycie nieruchomości położonej na 
terytorium Portugalii, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na 
mocy art. 18 WE, 39 WE i 43 WE, jak również art. 28 i 31 Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.”.

W lutym 2008 r. władze portugalskie poinformowały Komisję, że odnośny artykuł 
portugalskiego prawa podatkowego dotyczącego dochodów osób fizycznych (art. 10 ust. 5 
CIRS (Código do Imposto sobre o rendimiento das pessoas singulares – Kodeks podatku 
dochodowego od osób fizycznych)) został zmieniony na mocy Decreto-Lei (dekretu z mocą 
ustawy) nr 361/2007 z dnia 2 listopada 2007 r. (opublikowanego w Diario da República, seria 
1, nr 211 z dnia 2 listopada 2007). Zgodnie ze zmienionym przepisem wspomniane 
zwolnienie podatkowe ma zastosowanie nie tylko wówczas, gdy zyski kapitałowe są 
ponownie inwestowane w Portugalii, lecz także w innym państwie członkowskim UE lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym drugim przypadku tylko wówczas, gdy 
obowiązuje umowa o wymianie informacji w obszarze podatków). 

W odniesieniu zaś do osobistej sytuacji składającego petycję Komisja Europejska kilkakrotnie 
podkreślała, że powinien on dochodzić zadośćuczynienia w krajowych organach 
administracyjnych i sądowych. Uznanie portugalskich przepisów za niezgodne z Traktatem 
przez Trybunał Sprawiedliwości nie ma bezpośredniego wpływu na prawa składającego 
petycję, ponieważ postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego nie ma na celu rozwiązywania indywidualnych przypadków. Celem 
postępowania jest zobowiązanie państwa członkowskiego do ujednolicenia przepisów 
krajowych z przepisami wspólnotowymi.

W późniejszym czasie składający petycję poinformował służby Komisji, że portugalskie 
organy podatkowe i portugalski Sąd Najwyższy nadal stosują przedmiotowe przepisy pomimo 
uznania ich za niezgodne z przepisami UE. W udzielonej odpowiedzi służby Komisji 
wskazały, że zgodnie z posiadanymi informacjami rzekome stosowanie przez organy 
podatkowe i portugalski Sąd Najwyższy przepisów uznanych za niezgodne z prawem Unii w 
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odniesieniu do sytuacji składającego petycję stanowi odosobniony przypadek. 
Poinformowano także składającego petycję, że Komisja Europejska nie może wszcząć 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dopóki nie 
uzna, że określone działanie stanowi przejaw nagminnej praktyki. 
Niemniej służby Komisji Europejskiej skierowały do władz portugalskich zapytanie o to, czy 
art. 10 ust. 5 Kodeksu podatku dochodowego od osób fizycznych (CIRS), który został uznany 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezgodny z przepisami UE w sprawie 
C-345/05, Komisja przeciwko Portugalii, jest po wydaniu orzeczenia nadał regularnie 
stosowany, a jeśli tak to w jakich okolicznościach.
Władze portugalskie potwierdziły, że na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
26października2006 r., art. 10. ust. 5 CIRS w swoim pierwotnym brzemieniu nie jest już 
stosowany, co oznacza, że ze zwolnienia podatkowego można skorzystać w przypadku 
ponownego zainwestowania w nieruchomość w innym państwie członkowskim w UE lub w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Władze portugalskie stwierdziły także, że zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii, 
uznanego w art. 8 ust.4 portugalskiej konstytucji, każdy podatnik, który przed 
wprowadzeniem wspomnianych zmian legislacyjnych ponownie zainwestował wartość netto 
realizowaną przy nabyciu majątku w innym państwie członkowskim UE i EOG i nie 
skorzystał z korzystnego traktowania podatkowego, może wnioskować o postępowanie 
odwoławcze lub może skierować skargę do organów podatkowych.

Składający petycję, który kontaktował się również bezpośrednio z Komisją, został już 
powiadomiony o dostępnych środkach odwoławczych.


