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Θέμα:

Σχέδιο ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την
απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών,
καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την
τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση
και την αφερεγγυότητα) (πρώτη ανάγνωση)
- Έκδοση της νομοθετικής πράξης
-Δήλωση

Δήλωση της Πορτογαλίας
Η Πορτογαλία θεωρεί ότι το κείμενο της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις
ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών
αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 είναι αρκετά ευέλικτο ώστε τα κράτη
μέλη να μπορούν να εξαιρούν συγκεκριμένες κατηγορίες χρέους από την απαλλαγή, να περιορίζουν
την πρόσβαση σε απαλλαγή ή να παρατείνουν την περίοδο απαλλαγής εφόσον τέτοιες εξαιρέσεις,
περιορισμοί ή χρονικές παρατάσεις αιτιολογούνται δεόντως.
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Η Πορτογαλία πιστεύει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις που
εξαιρούν από την απαλλαγή ή περιορίζουν την απαλλαγή όσον αφορά φορολογικά χρέη, όχι μόνον
γιατί τέτοια μέτρα θεωρούνται δεόντως αιτιολογημένα λόγω του ειδικού χαρακτήρα των
φορολογικών χρεών, αλλά και γιατί η θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας με αντίκτυπο στην καταβολή
φόρου κύκλου εργασιών, ειδικών φόρων κατανάλωσης και άλλων φόρων θα απαιτούσε
διαφορετική συγκεκριμένη νομική βάση, με την επιφύλαξη των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών,
όπως ορίζονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τα προαναφερόμενα, η Πορτογαλία θα ήθελε να διατηρήσει αυτή τη θέση όσον αφορά τη
ρύθμιση της πρόσβασης σε απαλλαγή από φορολογικά χρέη κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο
εθνικό της δίκαιο.
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