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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1088/2011, внесена от Christian Rancati, с италианско гражданство, 
относно невъзстановяване на ДДС (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва редица грешки и пропуски от страна на италианските 
данъчни органи в контекста на спор за възстановяване на ДДС. По-специално 
вносителят на петицията твърди, че от 2007 г. напразно е чакал възстановяване на ДДС, 
което му е дължимо поради грешка от страна на италианската данъчна агенция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който италианските данъчни органи 
разглеждат неговия случай за възстановяване на ДДС и уреждане на други данъчни 
задължения. 

Европейската комисия, като „пазител на Договорите“, има задължението да гарантира, 
че националното законодателство и общите практики са в съответствие с правото на 
ЕС. При констатиране на несъответствия, Комисията може да открие процедура за 
нарушение и да изиска от съответната държава членка да приведе своето 
законодателство или обща практика в съответствие с правото на ЕС. Въпреки това, 
само съответната държава членка и Комисията са страни по такива производства, 
изключвайки отделните данъкоплатци. 
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Като се има предвид, че само националните съдилища имат правомощия да разглеждат 
индивидуални случаи и да постановяват правни мерки, когато правата на 
данъкоплатците са нарушени, съветът към отделните данъкоплатци е да търсят 
обезщетение на национално равнище. 

За да се добие пълна представа за разглеждания случай е необходимо да се прегледат 
сметките на вносителя на петицията и да се установят неуредените данъчни кредити и 
задължения. Комисията няма основание да направи това, при положение че не е налице
правдоподобно доказателство за наличието на обща практика, която е в нарушение на 
правото на ЕС. Комисията посочва още, че обхватът на законодателството в областта 
на ДДС има за цел уеднаквяване на данъчното облагане и не се разпростира върху 
процедури за уреждане на спорове.

Заключение
Комисията няма основание да заключи, че настоящата петиция разкрива нарушение на 
правото на ЕС от страна на италианското законодателство или общите практики.


