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Θέμα: Αναφορά 1088/2011, του Christian Rancati, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αδυναμία επιστροφής ΦΠΑ (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή σε σειρά σφαλμάτων και παραλείψεων των ιταλικών 
φορολογικών αρχών στο πλαίσιο μιας διαφοράς σχετικά με επιστροφή ΦΠΑ. Ειδικότερα, ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι αναμένει επί ματαίω από το 2007 επιστροφή ΦΠΑ λόγω 
σφάλματος της ιταλικής φορολογικής αρχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο οι ιταλικές φορολογικές αρχές 
χειρίζονται το ζήτημα της επιστροφής ΦΠΑ που τον αφορά και διακανονίζουν άλλες 
υποχρεώσεις καταβολής φόρου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών», έχει την υποχρέωση να 
διασφαλίζει ότι η εθνική νομοθεσία και οι γενικές πρακτικές που ακολουθούνται από τα 
κράτη μέλη συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ. Σε περίπτωση ασυνέπειας, η Επιτροπή 
μπορεί να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει και να απαιτήσει από το σχετικό κράτος 
μέλος να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία ή τη γενική πρακτική του με το δίκαιο της ΕΕ. 
Ωστόσο, στην εν λόγω διαδικασία συμμετέχουν μόνο τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή, και όχι οι ιδιώτες φορολογούμενοι. 
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Δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι τα μόνα αρμόδια για την εκδίκαση μεμονωμένων 
υποθέσεων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων 
των φορολογούμενων, προτείνεται σε αυτούς να ζητούν επανόρθωση σε εθνικό επίπεδο. 

Για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, πρέπει 
να εξεταστούν οι λογαριασμοί του αναφέροντα και να διαπιστωθούν οι εκκρεμούσες 
φορολογικές πιστώσεις και υποχρεώσεις. Η Επιτροπή δεν έχει λόγους να το πράξει, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποια γενική 
πρακτική παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι το 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί ΦΠΑ αποσκοπεί στην ομοιομορφία της φορολογίας 
και δεν καλύπτει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Συμπέρασμα

Κατά την Επιτροπή, από την εν λόγω αναφορά δεν διαπιστώνεται παραβίαση του δικαίου της 
ΕΕ από τη νομοθεσία ή τη γενική πρακτική που εφαρμόζει η Ιταλία.


