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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1396/2011 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
"Greenaction Transnational", om virksomheden Equitalia Nord S.p.A.s 
bemyndigelse til at opkræve skatter i Trieste (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at den italienske regerings skatteopkrævningsorganisationen, Equitalia, 
ikke er bemyndiget til at opkræve skatter i Trieste, idet denne by nyder en uafhængig status i 
henhold til internationale traktater. Ifølge andrageren handler den italienske stat i strid med 
EU's værdier, således som disse er fastlagt i traktaten. Han anmoder Europa-Parlamentet om 
at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

"Det spørgsmål, som andrageren har rejst, vedrører den italienske stats og følgelig den 
italienske regerings skatteopkrævningsorganisation Equitalias bemyndigelse til at opkræve 
skatter i Trieste (IT). Andrageren anfægter denne bemyndigelse, eftersom den nævnte by efter 
andragerens opfattelse nyder status af et "friterritorium" ("Territorio Libero di Trieste") i 
overensstemmelse med fredstraktaten, som Italien undertegnede i 1947.   

Kommissionen mener, at provinsen Trieste, som andrageren henviser til, er en del af det 
italienske territorium, og at den i denne egenskab er et territorium, hvori EU-retten finder 
anvendelse i medfør af artikel 52 i TEU og artikel 355 i TEUF. 
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I aftalememorandummet fra 1954, som specifikt omhandler dette område, understreges det, at 
det har vist sig at være umuligt at håndhæve de bestemmelser i fredstraktaten fra 1947, der 
vedrører "Friterritoriet Trieste". Som følge heraf og i tråd med det nævnte memorandum har 
Italien udvidet sin civilforvaltning til også at omfatte dette territorium. Ifølge Kommissionens 
oplysninger, er der ingen stat – og herunder ingen part i fredstraktaten af 1947 – der siden har 
stillet spørgsmålstegn ved denne situations legitimitet. Dette er indirekte blevet bekræftet i 
Osimotraktaten fra 1975.

Det skal dog ligeledes understreges, at medlemsstaterne, når der ikke findes nogen 
harmoniseringsforanstaltninger på EU-niveau, er frit stillede til at organisere deres systemer 
til opkrævning af beløb, som de har krav på, af borgerne, forudsat at de overholder 
traktaternes generelle regler, og navnlig at de ikke udøver nogen forskelsbehandling i 
grænseoverskridende situationer.

Konklusion

På grundlag af ovenstående konkluderer Kommissionen, at der ikke kan påvises nogen 
overtrædelse af EU-retten i denne specifikke kontekst."


