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Proiect de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de
datorie și interdicțiile, precum și măsurile de sporire a eficienței
procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de
modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și
insolvența) (prima lectură)
- Adoptarea actului legislativ
- Declarație

Declarația Portugaliei
Portugalia recunoaște faptul că textul propunerii de directivă a Parlamentului European și a
Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a
eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a
Directivei 2012/30/UE este suficient de flexibil pentru a le permite statelor membre să excludă
anumite categorii de datorii de la remiterea de datorie sau să restricționeze accesul la remiterea de
datorie sau să stabilească o perioadă de remitere mai lungă în cazul în care astfel de excluderi,
restricții sau perioade mai lungi sunt justificate în mod corespunzător.
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Portugalia înțelege că statele membre pot să mențină sau să introducă dispoziții care să excludă sau
să restricționeze accesul la remiterea de datorii fiscale, nu doar pentru că astfel de măsuri se
consideră a fi justificate în mod corespunzător datorită naturii speciale a datoriilor fiscale, ci și
pentru că adoptarea legislației UE care are un impact asupra plății impozitelor pe cifra de afaceri, a
accizelor și a altor forme de impozitare ar necesita un temei juridic specific diferit, care ar face
obiectul unor proceduri legislative speciale, după cum se prevede în Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.
Ținând cont de acest aspect, Portugalia ar dori să își rezerve această poziție privind reglementarea
accesului la remiterea de datorii fiscale atunci când va transpune această directivă.
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