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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2380/2013 af Francesco Era, italiensk statsborger, om 
italienske bankers og skatteopkrævningsagenturet Equitalias krænkelser af 
forbrugernes og virksomhedernes rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over kreditstramninger i Italien, idet mange banker 
opkræver høje renter (13-18 %) for lån til virksomheder, hvilket ofte resulterer i lukning eller 
konkurs, på trods af et lån fra ECB på 268 milliarder EUR til italienske banker til en rente på 
1 %.

Andrageren udtrykker sin bekymring over det statsejede skatteopkrævningsagentur Equitalias 
virksomhed, idet det pålægger lammende renter på forfaldne skattebetalinger og således 
henviser et stigende antal skyldnere til fattigdom.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Selv om Kommissionen er ansvarlig for at overvåge, at medlemsstaterne gennemfører EU-
lovgivningen om finansielle tjenesteydelser korrekt, henhører det dog under de nationale 
kompetente myndigheders og de nationale domstoles primære kompetence at undersøge 
individuelle bankers adfærd. Nationale myndigheder og domstole skal afgøre, om 
kreditformidlende institutioner har overholdt national lovgivning, herunder på området for 
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forbrugerbeskyttelse. Navnlig i Italiens tilfælde fastlægges der i 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen desuden HYPERLINK 
"mailto:?body=http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-
vigilanza/tegm/index.html&subject=Un%20link%20dal%20sito%20della%20Banca%20d%2
7Italia" \o "Condividi via e-mail" en grænse for renter, hvorover bankrenter betragtes som 
ågerrenter1 . Desuden henhører det under national lovgivning og de nationale myndigheder at 
træffe afgørelse om de retlige konsekvenser af, at banker eller andre finansielle organer eller 
agenturer ikke har overholdt disse bestemmelser. Kommissionen har ikke kompetence til 
overvåge håndhævelsen af individuelle afgørelser, der er truffet af nationale domstole. 

For så vidt angår skatteopkrævningssystemet i Italien skal det desuden understreges, at 
medlemsstaterne i mangel af harmoniseringsforanstaltninger på EU-plan frit kan tilrettelægge 
deres systemer til inddrivelse af skyldige beløb fra skatteyderne, herunder også renter og 
sanktioner, forudsat at de overholder de generelle regler og principper i EU-traktaterne, og at 
de især ikke forskelsbehandler i grænseoverskridende situationer.

Konklusion

Det er op til det italienske retssystem at afgøre, om italienske banker overholder vilkårene i 
den italienske nationalbanks regler om maksimumsrentesatser, der kan finde anvendelse på 
kontrakter. En eventuel uhensigtsmæssig adfærd hos kreditformidlende institutioner kan også 
indberettes til den italienske nationalbank, der behandler klager, men det er under alle 
omstændigheder udelukkende den italienske domstol eller den italienske bank- og 
finansombudsmand, der kan træffe afgørelse om tvisternes beskaffenhed.

På grundlag af de foreliggende oplysninger ser det ikke ud til, at det 
skatteopkrævningssystem, som Equitalia anvender, forskelsbehandler i grænseoverskridende 
situationer.
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