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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Roberto Giurastante olasz állampolgár által a „Greenaction Transnational” 
nevében benyújtott 1396/2011. számú petíció az Equitalia Nord S.p.A. nevű 
cég trieszti (Olaszország) adóbeszedési jogosultságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint az olasz állam Equitalia nevű adóbehajtó szervezete 
Triesztben nem jogosult adó beszedésére, mert a város a nemzetközi szerződések alapján 
független státusszal rendelkezik. A petíció benyújtója szerint az olasz állam ebben az esetben 
az Uniónak a Szerződésben lefektetett értékeivel ellentétesen cselekszik. A petíció benyújtója 
az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója által felvetett kérdés az olasz állam és következésképpen az olasz 
kormány adóbehajtó szervezete, az Equitalia trieszti (Olaszország) adóbehajtási hatáskörét 
érinti. A petíció benyújtója kétségbe vonja ezt az illetékességet, mivel álláspontja szerint a 
város státusza az Olaszország által 1947-ben aláírt békeszerződésnek megfelelően „Szabad 
Terület” („Territorio Libero di Trieste”).  

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által említett Trieszt tartomány Olaszország 
területének részét képezi, és így olyan területet alkot, amelyre az EUSZ 52. cikke, illetve az 
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EUMSZ 355. cikke értelmében az uniós jogszabályok érvényesek. 

A kifejezetten az ezzel a területtel foglalkozó 1954-es egyetértési nyilatkozat hangsúlyozza, 
hogy az 1947-es békeszerződés „Trieszt Szabad Terület”-re vonatkozó rendelkezéseinek 
hatályba léptetése lehetetlennek bizonyult. Következésképpen, valamint nevezett 
nyilatkozatnak megfelelően Olaszország polgári közigazgatása alá vonta a területet. A 
Bizottság tudomása szerint e helyzet jogszerűségét egyetlen állam sem kérdőjelezte meg 
azóta, beleértve az 1947-es békeszerződést aláíró feleket. A helyzetet az 1975-ös osimói 
szerződés hallgatólagosan megerősítette.

Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy uniós szintű harmonizációs intézkedések hiányában a 
tagállamok szabadon szervezhetik meg az őket megillető összegek begyűjtésére szolgáló 
rendszert, azzal a feltétellel, hogy megfelelnek a Szerződések általános szabályainak, és 
nevezetesen nem alkalmaznak diszkriminációt a határokon átnyúló helyzetekben.

Következtetés

A fentiek tükrében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy ez esetben nem került sor az 
uniós jog megsértésére.


