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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1088/2011 af Christian Rancati, italiensk statsborger, om manglende 
refusion af moms (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren påpeger en række fejl og udeladelser fra de italienske skattemyndigheders side i 
forbindelse med en tvist om momsrefusion. Andrageren hævder især, at han på grund af en 
fejl fra det italienske agentur for skatteindtægters side har ventet forgæves på en forfalden 
momsrefusion siden 2007.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren klager over den måde, som de italienske skattemyndigheder håndterer hans 
momsrefusion og afregner andre skatteforpligtelser på. 

Europa-Kommissionen skal som traktaternes vogter sikre, at den nationale lovgivning eller 
almindelige praksis er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Hvis der findes 
uoverensstemmelser, kan Kommissionen indlede en overtrædelsesprocedure og bede den 
pågældende medlemsstat om at bringe lovgivningen eller den almindelige praksis i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. Dog er kun den pågældende medlemsstat og 
Kommissionen part i en sådan sag, ikke den pågældende skatteyder. 

Eftersom kun de nationale domstole har kompetence til at høre individuelle sager og afsige 
kendelser i sager, hvor skatteydernes rettigheder er blevet krænket, rådgives individuelle 
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skatteydere til at udnytte klagemulighederne på nationalt plan. 

For at kunne danne sig et fuldstændigt billede af den aktuelle sag ville det være nødvendigt at 
undersøge andragerens regnskab og beregne udestående skatteaktiver og -passiver. 
Kommissionen ser ingen grund til at gøre dette, da der ikke foreligger nogen plausibel 
dokumentation for en generel praksis, som ikke overholder EU-lovgivningen. Kommissionen 
påpeger desuden, at momslovgivningens anvendelsesområde sigter efter ensartet beskatning, 
og at tvistbilæggelsesprocedurer ikke er omfattet deraf.

Konklusion
Kommissionen har ikke grundlag for at konkludere, at dette andragende påviser, at 
lovgivningen eller den almindelige praksis i Italien er i strid med EU-lovgivningen."


