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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1088/2011, którą złożył Christian Rancati (Włochy) w sprawie braku 
możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na szereg błędów i zaniechań włoskich organów 
podatkowych w kontekście sporu na temat zwrotu podatku VAT. Składający petycję twierdzi 
przede wszystkim, że daremnie oczekuje od 2007 r. na zwrot podatku VAT z powodu błędu 
popełnionego przez włoską agencję skarbu państwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję wyraża niezadowolenie ze sposobu działania włoskich organów 
podatkowych w kwestii zwrotu jego podatku VAT i rozstrzygania innych zobowiązań 
podatkowych. 

Obowiązkiem Komisji Europejskiej, jako strażniczki Traktatów, jest zapewnienie, że 
ustawodawstwo krajowe i ogólna praktyka są zgodne z prawem UE. Jeśli stwierdzone zostaną 
uchybienia, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego i zwrócić się do przedmiotowego państwa członkowskiego 
o zapewnienie zgodności jego ustawodawstwa i ogólnej praktyki z prawem UE. Jednak 
stronami takiego postępowania są tylko państwo członkowskie i Komisja, z wyłączeniem 
indywidualnych podatników. 
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Biorąc pod uwagę, że jedynie sądy krajowe są uprawnione do zajmowania się 
indywidualnymi sprawami i przyznawania środków prawnych, w przypadkach kiedy prawa 
podatnika zostają naruszone, indywidualni podatnicy powinni dochodzić zadośćuczynienia na 
szczeblu krajowym. 

Aby uzyskać pełen obraz przedmiotowej sprawy, należałoby zbadać rozliczenia składającego 
petycję i ustalić należne ulgi podatkowe i zobowiązania. Komisja nie ma podstaw do podjęcia 
takich działań, z uwagi na to, że nie ma wiarygodnych dowodów ogólnej praktyki 
świadczącej o naruszeniu prawa UE. Komisja pragnie też podkreślić, że zakres 
prawodawstwa w kwestii podatku VAT ma na celu ujednolicenie opodatkowania i nie 
rozszerza swojego zakresu na procedury rozstrzygania sporów.

Wniosek
Komisja nie jest w stanie orzec, że w petycji wykazano naruszenie prawa UE przez włoskie 
ustawodawstwo lub ogólną praktykę.


