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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1396/2011 του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με την αρμοδιότητα της
επιχείρησης Equitalia Nord S.p.A. για είσπραξη φόρων στην Τεργέστη
(Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση είσπραξης φόρων Equitalia της ιταλικής 
κυβέρνησης δεν είναι αρμόδια για την είσπραξη φόρων στην Τεργέστη, διότι η εν λόγω πόλη 
απολαύει ανεξάρτητου καθεστώτος βάσει διεθνών συνθηκών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
το ιταλικό κράτος παραβιάζει τις αξίες της ΕΕ όπως ορίζονται στη Συνθήκη. Ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το θέμα που θίγει ο αναφέρων αφορά τις αρμοδιότητες του ιταλικού κράτους και ως εκ
τούτου, την είσπραξη φόρων στην Τεργέστη της Ιταλίας εκ μέρους της Equitalia, δηλαδή του 
οργανισμού είσπραξης φόρων της ιταλικής κυβέρνησης. Ο αναφέρων αμφισβητεί την 
αρμοδιότητα αυτή δεδομένου ότι, κατά την άποψή του, η πόλη απολαύει ανεξάρτητου 
καθεστώτος ("Territorio Libero di Trieste"), σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης που η Ιταλία 
υπέγραψε το 1947.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Επαρχία της Τεργέστης, όπως επισημαίνει ο αναφέρων αποτελεί
τμήμα της ιταλικής επικράτειας και ως εκ τούτου, έδαφος στο οποίο εφαρμόζεται το Δίκαιο
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της Ένωσης βάσει των άρθρων 52 ΣΕΕ και 355 ΣΛΕΕ. 

Το Μνημόνιο Κατανόησης του 1954 ιδίως σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, 
υπογραμμίζει ότι κατέστη αδύνατη η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης ειρήνης του
1947 που αναφέρονται στην "Ελεύθερη Περιοχή της Τεργέστης". Συνεπεία τούτου και
σύμφωνα με το προαναφερθέν Μνημόνιο, η Ιταλία επέκτεινε τη δικαιοδοσία της στην 
περιοχή αυτή. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η νομιμότητα της κατάστασης αυτή ουδέποτε
αμφισβητήθηκε από τότε από οποιοδήποτε κράτος, περιλαμβανομένων των συμβαλλομένων
μερών στη Συνθήκη Ειρήνης του 1947 και επικυρώθηκε εμμέσως με τη Συνθήκη του Osimo
το 1975.

Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, τη απουσία μέτρων εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, τα
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν το σύστημά τους σε σχέση με την είσπραξη των
ποσών που τους οφείλουν οι πολίτες υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφούνται με τους
γενικούς κανόνες των Συνθηκών και ιδιαίτερα ότι δεν πα προβαίνουν σε διακρίσεις 
διασυνοριακού χαρακτήρα.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η επιτροπή αδυνατεί να διακρίνει στο συγκεκριμένο πλαίσιο
παραβίαση του Δικαίου της ΕΕ.


