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28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2380/2013, внесена от Франческо Ера, с италианско 
гражданство, относно нарушаването от страна на италианските банки и 
агенцията за събиране на данъци „Екуиталия“ на правата на 
потребителите и предприятията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка със затягането на условията 
на кредитиране в Италия, като много банки в Италия начисляват високи лихвени 
проценти (13–18 %) за кредити на предприятия, което често довежда до затваряне или 
изпадане в несъстоятелност, въпреки че ЕЦБ предоставя на италианските банки заем в 
размер на 268 милиарда евро при лихва от 1 %.

Вносителят на петицията също така изразява загриженост във връзка с дейностите на 
държавната агенция за събиране на данъци „Екуиталия“, която начислява 
парализиращи лихвени проценти за просрочени данъчни плащания, довеждащи все по-
голям брой длъжници до бедност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Като се има предвид, че Европейската комисия е отговорна за мониторинга на 
правилното прилагане от страна на държавите членки на законодателството на ЕС в 
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областта на финансовите услуги, в сферата на изключителната отговорност на 
националните компетентни органи и съдилища е да проучват поведението на отделните 
банки. Националните органи и съдилища трябва да преценят дали финансовите 
посредници са спазили националното законодателство, включително в областта на 
защитата на потребителите. В случая с Италия по-специално, законодателството в 
областта на защитата на потребителите определя също така граница на лихвените 
проценти, над която банковите лихви се считат за незаконно високи лихви1. Освен това 
в сферата на правомощията на националното законодателство и националните органи е 
да вземат решение относно правните последици, произтичащи от неспазване на тези 
правила от банки или други финансови органи или агенции. И накрая, Европейската 
комисия няма компетентността да контролира прилагането на отделните решения, 
взети от националните съдилища. 

Що се отнася до системата за събиране на данъци в Италия, трябва също да се 
подчертае, че при липсата на мерки за хармонизиране на равнището на Съюза, 
държавите членки са свободни да организират своите системи за възстановяване на 
суми, дължими им от данъкоплатците, включително лихви и санкции, при условие че те 
отговарят на общите правила и принципи на Договорите на ЕС, и по-специално, че не 
водят до дискриминация при трансграничните ситуации.

Заключение

Определянето на това, дали италианските банки се придържат към уредбата на 
Националната банка на Италия относно тавана на лихвените проценти, които могат да 
се прилагат по отношение на договорите, е отговорност на италианската съдебна 
система. Евентуално неуместно поведение от страна на посредници също може да бъде 
докладвано на Централната банка на Италия, която разглежда жалби, но във всички 
случаи само съдът или обмудсманът по финансови или банкови въпроси могат да 
вземат решение по съществото на спорове.

Въз основа на наличната информация не изглежда, че системата за данъчно 
възстановяване, прилагана от „Екуиталия“ в Италия, създава дискриминация при 
трансгранични ситуации.
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Вж. Закон № 108/1996, изменен със законодателен указ 70/2011.


