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Temats: Lūgumraksts Nr. 2380/2013, kuru iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Francesco Era, par patērētāju un uzņēmumu tiesību pārkāpšanu, ko veic 
Itālijas bankas un nodokļu iekasēšanas aģentūra „Equitalia”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par kredīta slogu Itālijā, jo, neraugoties uz to, ka ECB ir 
izsniegusi Itālijas bankām aizdevumu EUR 268 miljardu apmērā ar 1 % likmi, daudzas no tām 
uzņēmumiem piešķirtajiem aizdevumiem piemēro augstu procentu likmi (13–18 %), bieži 
vien izraisot šo uzņēmumu slēgšanu vai bankrotu.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas arī par valstij piederošās nodokļu iekasēšanas aģentūras 
„Equitalia” darbību, kura piemēro ļoti augstas procentu likmes par kavētiem nodokļu 
maksājumiem, novedot arvien vairāk parādnieku līdz nabadzībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 25. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Tā kā Eiropas Komisijas pienākums ir uzraudzīt, vai dalībvalstis pareizi īsteno ES tiesību 
aktus finanšu pakalpojumu jomā, izmeklēšana attiecībā uz atsevišķu banku rīcību pirmkārt ir 
jāveic attiecīgo valstu kompetentajām iestādēm un tiesām. Valstu kompetentajām iestādēm un 
tiesām ir jāizvērtē, vai finanšu starpnieki ir ievērojuši valsts tiesību aktus, tostarp patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā. Konkrēti Itālijas gadījumā tiesību akti patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā arī nosaka procentu likmes maksimālo apmēru, kuru pārsniedzot, bankas 
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piemērotā procentu likme tiek uzskatīta par augļotāja likmi1. Turklāt par juridiskajām sekām 
tam, ka bankas vai citas finanšu iestādes vai aģentūras neievēro minētos noteikumus, lēmums 
jāpieņem attiecīgajām valsts iestādēm un tās jānosaka valsts tiesību aktos. Visbeidzot, valstu 
tiesu pieņemto konkrēto nolēmumu īstenošanas uzraudzība nav Eiropas Komisijas 
kompetencē.

Attiecībā uz nodokļu iekasēšanas sistēmu Itālijā ir jāuzsver — ja Savienības līmenī nav 
pieņemti saskaņošanas pasākumi, dalībvalstis var brīvi organizēt savu sistēmu to summu 
piedzīšanai, kuras tām pienākas no nodokļu maksātājiem, tostarp procentus un soda naudu, ar 
nosacījumu, ka tie atbilst ES līgumu vispārējiem noteikumiem un principiem un it īpaši — ka 
tie nediskriminē pārrobežu situācijas.

Secinājums

Tas, vai Itālijas bankas ievēro Itālijas Bankas noteikumus par līgumiem piemērojamo 
procentu likmju maksimālo apmēru, ir jānosaka Itālijas tiesu sistēmai. Arī par finanšu 
starpnieku iespējamu nepareizu rīcību var ziņot Itālijas Bankai, kas izskata sūdzības, taču 
jebkurā gadījumā tikai tiesa vai Banku darbības un finanšu ombuds var lemt pēc būtības katrā 
konkrētajā strīda gadījumā.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nešķiet, ka nodokļu piedzīšanas sistēma, ko piemēro 
„Equitalia” Itālijā, diskriminētu pārrobežu situācijas.
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Sk. Likumu Nr. 108/1996, kas grozīts ar Dekrētu Nr. 70/2011.


