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Betreft: Verzoekschrift 1396/2011, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens Greenaction Transnational, over de bevoegdheid van het 
bedrijf Equitalia Nord Spa. tot het innen van belastingen in Triëst (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de belastinginningsorganisatie Equitalia van de Italiaanse overheid niet 
bevoegd is belasting te innen in Triëst, omdat deze stad een onafhankelijke status geniet op 
grond van internationale verdragen. Volgens indiener handelt de Italiaanse staat in strijd met 
de waarden van de EU zoals vastgelegd in het Verdrag. Hij verzoekt het Europees Parlement 
in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De door indiener aan de orde gestelde kwestie betreft de bevoegdheid van de Italiaanse staat 
en bijgevolg Equitalia, de belastinginningsorganisatie van de Italiaanse overheid, om 
belasting te innen in Triëst, Italië. Indiener trekt deze bevoegdheid in twijfel, aangezien de 
stad volgens hem de status van een "Vrije Zone" ("Territorio Libero di Trieste") geniet, in 
overeenstemming met het door Italië ondertekende vredesverdrag van 1947.  

De Commissie is van mening dat de provincie Triëst, waarnaar indiener verwijst, onderdeel 
uitmaakt van Italiaans grondgebied en, in deze hoedanigheid, grondgebied waarop de uniale 
wetgeving van toepassing is, overeenkomstig de artikelen 52 van het VEU en 355 van het 
VWEU. 
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In het memorandum van overeenstemming van 1954, dat met name betrekking heeft op dit 
gebied, wordt onderstreept dat het onmogelijk is bevonden de bepalingen van het 
vredesverdrag van 1947 betreffende de "Vrije Zone Triëst" ten uitvoer te leggen. 
Dientengevolge en overeenkomstig bovengenoemd memorandum heeft Italië zijn civiel 
bestuur tot dit gebied uitgebreid. Volgens de Commissie is de legitimiteit van deze situatie 
sindsdien niet betwist door andere staten, met inbegrip van de partijen bij het vredesverdrag 
van 1947. Het Verdrag van Osimo van 1975 houdt een impliciete bekrachtiging in.

Aangezien er geen harmonisatiemaatregelen op EU-niveau bestaan, moet evenwel worden 
benadrukt dat het de lidstaten vrij staat te bepalen hoe ze hun systeem voor het innen van door 
burgers verschuldigde bedragen organiseren, mits ze de algemene regels van de verdragen in 
acht nemen en in het bijzonder niet discriminerend zijn in grensoverschrijdende situaties.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande concludeert de Commissie dat in deze specifieke context 
geen inbreuk op de EU-wetgeving kan worden vastgesteld. 


