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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1088/2011, ingediend door Christian Rancati (Italiaanse 
nationaliteit), over verzuimde btw-teruggave (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst op een aantal fouten en nalatigheden van de Italiaanse fiscus bij een geschil 
over de teruggaaf van btw. Rekwestrant wacht met name al sinds 2007 tevergeefs op de 
teruggaaf van btw waar hij recht op heeft als gevolg van een fout van het inningskantoor.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Rekwestrant klaagt over de wijze waarop de Italiaanse fiscus met de teruggaaf van zijn btw 
omgaat en andere fiscale verplichtingen regelt.

De Europese Commissie moet er als "hoedster van de Verdragen" op toezien dat de nationale 
wetgevingen en algemene praktijken in overeenstemming zijn met het Unierecht. Als 
inconsistenties worden geconstateerd, kan de Commissie een inbreukprocedure inleiden en de 
desbetreffende lidstaat verzoeken om haar wetgeving of algemene praktijken in 
overeenstemming te brengen met het Unierecht. Maar alleen de betrokken lidstaat en de 
Commissie zijn partij in een dergelijk geding, met uitsluiting van individuele 
belastingplichtigen.

Aangezien slechts nationale gerechtshoven bevoegd zijn individuele zaken te behandelen en 
rechtsmiddelen toe te kennen indien de rechten van belastingplichtigen worden geschonden, 
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wordt particuliere belastingplichtigen geadviseerd om procedures op nationaal niveau in te 
leiden.

Voor een volledig beeld van de onderhavige zaak zouden de rekeningen van rekwestrant 
moeten worden onderzocht en uitstaande belastingkredieten en fiscale verplichtingen moeten 
worden vastgesteld. De Commissie ziet daartoe geen aanleiding, aangezien er geen plausibele 
gegevens zijn die wijzen op algemene praktijken die in strijd zijn met het Unierecht. Voorts 
wijst de Commissie erop dat de toepassingssfeer van de btw-wetgeving een uniforme 
belasting beoogt en zich niet uitstrekt tot procedures voor de beslechting van geschillen.

Conclusies
De Commissie kan niet vaststellen dat dit verzoekschrift aantoont dat de Italiaanse wetgeving 
of algemene praktijken in strijd zijn met het Unierecht.


