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fogyasztók és vállalkozások jogainak az olasz bankok és az Equitalia 
adóbehajtó szervezet általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az olaszországi hitelfelvételi lehetőségek 
beszűkülésével kapcsolatban, mivel Olaszországban számos bank magas (13–18%-os) 
kamatlábakat vet ki a vállalkozások hiteleire – ami gyakran a vállalat megszűnéséhez vagy 
csődjéhez vezet –, az olasz bankoknak 1%-os kamattal nyújtott 268 milliárd eurós EKB-hitel 
ellenére.

A petíció benyújtója szintén aggodalmát fejezi ki az Equitalia állami tulajdonban levő 
adóbehajtó szervezet tevékenységeivel kapcsolatban, amely jelentős kamatlábakat vet ki a 
határidőn túli adófizetések miatt, szegénységbe taszítva egyre több adóst.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az Európai Bizottság felelős a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogszabályok 
helyes tagállami végrehajtásának ellenőrzéséért, az egyes bankok magatartásának 
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vizsgálatáért azonban elsősorban a nemzeti illetékes hatóságok és bíróságok felelnek. A 
nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak kell értékelniük, hogy a pénzügyi közvetítők eleget 
tettek-e a nemzeti jogszabályoknak, beleértve a fogyasztóvédelem területét is. Olaszország 
esetében a fogyasztóvédelmi jogszabályok meghatározzák 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" a kamatlábak felső határát is, amelyen túl a banki kamatok 
uzsorakamatoknak minősülnek1. Továbbá a nemzeti jogszabályok hatálya alá és a hatóságok 
hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek a jogi következményekről, amennyiben a bankok vagy 
egyéb pénzügyi szervezetek vagy ügynökségek nem tartják be ezeket a szabályokat. 
Végezetül az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy figyelemmel kísérje a 
nemzeti bíróságok egyedi határozatainak végrehajtását. 

Az olaszországi adóbeszedési rendszerrel kapcsolatban azt is hangsúlyozni kell, hogy uniós 
szintű harmonizációs intézkedések hiányában a tagállamok szabadon szervezhetik meg az 
őket megillető összegek begyűjtésére szolgáló rendszert, beleértve a kamatlábakat és a 
szankciókat is, azzal a feltétellel, hogy azok megfelelnek az uniós Szerződések általános 
szabályainak és alapelveinek, és nem alkalmaznak megkülönböztetést a határokon átnyúló 
helyzetekben.

Összegzés

Annak megállapítása, hogy az olasz bankok betartják-e az olasz központi bank szerződések 
esetében alkalmazható maximális kamatlábakra vonatkozó szabályozását, az olasz 
igazságügyi rendszer felelőssége. A közvetítők esetleges helytelen magatartását az olasz 
központi banknak is jelenteni lehet, amely kivizsgálja a panaszokat, azonban csak a bíróság 
vagy a bankügyi és pénzügyi ombudsman hozhat érdemi határozatot a vitákról.

A rendelkezésre álló információk alapján nem tűnik úgy, hogy az olaszországi Equitalia által 
alkalmazott adóbehajtási rendszer megkülönböztetést alkalmazott volna határokon átnyúló 
helyzetekben.
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