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20.4.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1009/2011, adresată de Michael Helming, de cetățenie germană, privind 
eșecul Comisiei Europene de a iniția procedura privind încălcarea dreptului 
comunitar împotriva Portugaliei pe baza unei presupuse încălcări izolate a 
dreptului comunitar

1. Rezumatul petiției

În 2003, petiționarul a vândut o proprietate în Portugalia cu scopul de a achiziționa o alta în 
Germania. Scutirea de impozitul pe câștigurile de capital pentru o astfel de tranzacție a fost 
confirmată de CEJ. Portugalia a perceput totuși impozitul pe câștigurile de capital și a 
informat petiționarul cu privire la acest aspect în 2009. În pofida a două recursuri - ambele 
respinse, fără a se fi făcut referire la normele UE - autoritățile portugheze au solicitat 
Germaniei asistență juridică în vederea sechestrării activelor petiționarului pentru a acoperi 
impozitul. DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene admite că Portugalia încalcă legislația 
UE și o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar nu ia în considerare inițierea unei 
procedurii de încălcare a dreptului comunitar, motivând că acesta reprezintă „un caz izolat”. 
Între timp, petiționarul a trebuit să își vândă casa pentru a strânge fonduri pentru a plăti 
impozitul. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Conform legislației fiscale portugheze anterioare, scutirea fiscală în ceea ce privește impozitul 
pe venit datorat de persoanele fizice pentru câștigurile de capital rezultate din cedarea de 
bunuri imobile putea fi aplicată numai în condițiile în care câștigurile de capital ar fi fost 
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reinvestite în bunuri imobile situate în Portugalia.

În 2003, Comisia a fost de părere că legislația în discuție constituie o limitare a liberei 
circulații a persoanelor și a capitalurilor, și a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar împotriva Portugaliei. Drept urmare, la 14 decembrie 2004, Comisia a decis să 
trimită cauza spre soluționare Curții Europene de Justiție (CEJ). 

La 26 octombrie 2006, Curtea de Justiție s-a pronunțat în cauza C-345/05, Comisia/Portugalia. 
Hotărârea are următorul text:

„Declară că, prin menținerea în vigoare a dispozițiilor fiscale, cum ar fi articolul 10 
alineatul (5) din Codul impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care subordonează 
dreptul de scutire de la impozitul pe câștigurile de capital rezultate din înstrăinarea cu titlu 
oneros a bunurilor imobile destinate să servească reședinței personale și permanente a 
contribuabilului sau a unui membru al familiei condiției ca câștigurile obținute să fie 
reinvestite în achiziția de bunuri imobile situate pe teritoriul portughez, Republica 
Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 18 CE, 39 CE 
și 43 CE, precum și al articolelor 28 și 31 din Acordul privind spațiul economic european din 
2 mai 1992”.

În luna februarie 2008, autoritățile portugheze au informat Comisia că, prin Decreto-Lei
nr. 361/2007 din 2 noiembrie 2007 (publicat în Diario da República, 1 serie – N°211-
2 Novembro de 2007), articolul relevant din legea portugheză privind impozitul pe venit 
datorat de persoanele fizice [articolul 10 alineatul (5) din CIRS] a fost modificat. Conform 
noii dispoziții, scutirea fiscală sus-citată nu s-ar aplica numai în cazul în care câștigurile de 
capital ar fi reinvestite în Portugalia, ci și dacă ar fi reinvestite într-un alt stat membru al UE 
sau al Spațiului Economic European (în cel din urmă caz, numai atunci când există un acord 
privind schimbul de informații în domeniul fiscal). 

În ceea ce privește situația personală a petiționarului, Comisia Europeană a subliniat, în 
repetate ocazii, că acesta ar trebui să solicite reparații din partea autorităților administrative 
sau judiciare naționale. Deși Curtea de Justiție a constatat că legea portugheză este 
incompatibilă cu tratatul, această incompatibilitate nu are un impact direct asupra drepturilor 
petiționarului, deoarece procedura privind încălcarea dreptului comunitar nu are rolul de a 
soluționa cazuri individuale. Scopul său este doar de a obliga statele membre să își 
armonizeze propria legislație cu legislația comunitară.

Ulterior, petiționarul a informat serviciile Comisiei că autoritățile fiscale portugheze și Curtea 
Supremă din Portugalia au continuat să aplice legislația în discuție, chiar dacă aceasta fusese 
declarată incompatibilă. În răspunsul acestora, serviciile Comisiei au precizat că, potrivit 
informațiilor de care dispun, presupusa aplicare a legislației declarate incompatibile în situația 
petiționarului de către autoritățile fiscale și de Curtea Supremă din Portugalia reprezintă un 
caz izolat. Acestea au informat petiționarul că, atât timp cât consideră că încălcarea nu 
constituie expresia unei practici constante, Comisia Europeană nu poate să inițieze o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar. 
Cu toate acestea, serviciile Comisiei Europene au contactat autoritățile portugheze pentru a 
afla dacă articolul 10 alineatul (5) din Codul impozitului pe venit datorat de persoanele fizice 
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(CIRS), pe care Curtea de Justiție a Comunităților Europene l-a declarat incompatibil cu 
dreptul UE în cauza C-345/05, Comisia/Portugalia, se aplică în continuare cu regularitate 
după pronunțarea hotărârii și, în caz afirmativ, în ce condiții. 
Autoritățile portugheze au confirmat că, după pronunțarea hotărârii Curții de Justiție la 
26 octombrie 2006, articolul 10 alineatul (5) din CIRS, în textul său original, nu se mai aplică, 
în sensul că acordarea scutirii fiscale este posibilă și în cazul reinvestirii în bunuri imobile 
aflate într-un alt stat membru al UE sau al Spațiului Economic European. 

De asemenea, autoritățile portugheze au precizat că, în conformitate cu principiul supremației 
dreptului Uniunii, recunoscut la articolul 8 alineatul (4) din Constituția portugheză, orice 
contribuabil care înaintea modificărilor legislative sus-citate a reinvestit valoarea netă de 
realizare obținută prin achiziția de bunuri într-un alt stat membru al UE sau al SEE și care nu 
a beneficiat de un tratament fiscal favorabil poate să solicite o reexaminare judiciară sau să 
adreseze o plângere administrației fiscale.

Petiționarul, care s-a aflat în contact direct cu Comisia, a primit deja recomandări în privința 
posibilelor căi de atac la care poate recurge.


