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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy egy héa-visszatérítéssel kapcsolatos jogvitában az olasz 
adóhatóság számos hibát és mulasztást követett el. A petíció benyújtója különösen kifejti, 
hogy 2007 óta hiába várja a héa-visszatérítését, amelyre az adóhatóság által elkövetett tévedés 
miatt lenne jogosult.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója kifogásolja azt, ahogyan az olasz hatóságok héa-visszatérítését, valamint 
egyéb adókötelezettségeit kezelik. 

Az Európai Bizottság a „Szerződések őreként” köteles biztosítani, hogy a nemzeti 
szabályozás és az általános gyakorlat összhangban áll az uniós joggal. Ha a Bizottság 
összeegyeztethetetlenséget állapít meg, jogsértési eljárást indíthat és kérheti az érintett 
tagállamot, hogy jogszabályait vagy általános gyakorlatát hozza összhangba az uniós joggal. 
Ugyanakkor kizárólag az érintett tagállam és a Bizottság vehet részt félként ezekben az 
eljárásokban, az egyéni adófizetők nem. 
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Mivel az adófizetők jogainak megsértése esetén kizárólag a nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel az egyedi ügyek elbírálására és jogorvoslat nyújtására, azt javasolják az egyéni 
adófizetők számára, hogy nemzeti szinten kérjenek jogorvoslatot. 

Annak érdekében, hogy teljes képet kapjunk a szóban forgó ügyről, meg kellene vizsgálni a 
petíció benyújtójának beszámolóját és meg kellene állapítani a rendezetlen adójóváírásokat és 
adótartozásokat. A Bizottságnak nincs oka ily módon eljárni, mivel nem rendelkezik az uniós 
jogot sértő általános gyakorlatot alátámasztó, megfelelő bizonyítékkal. A Bizottság emellett 
szeretne rámutatni arra, hogy a héa-jogszabályok hatályát az adózás egységességének 
biztosítását szem előtt tartva határozzák meg, és e szabályok hatálya nem terjed ki a 
vitarendezési eljárásokra.

Következtetés
A Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, hogy a petíció az olasz 
jogszabályoknak vagy az általános gyakorlatnak az uniós joggal való ellentétes voltát jelzi.


