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Betreft: Verzoekschrift 2380/2013 , ingediend door Francesco Era (Italiaanse
nationaliteit), over schending van de rechten van consumenten en bedrijven 
door Italiaanse banken en het agentschap voor het innen van belastingen 
'Equitalia'

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de kredietschaarste in Italië, waarbij veel banken in Italië hoge 
rentepercentages (13-18 %) rekenen voor leningen aan bedrijven, wat vaak leidt tot sluiting of 
faillissement, hoewel er aan Italiaanse banken een ECB-lening van 268 miljard euro tegen een 
rente van 1 % is verstrekt. .

Indiener heeft ook klachten over de activiteiten van Equitalia, een agentschap van de staat 
voor het innen van belastingen, dat bij achterstallige belastingbetalingen fnuikende 
rentepercentages oplegt, waardoor een groeiend aantal debiteuren tot armoede vervalt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie , ontvangen op 28 februari 2015

Weliswaar is Europese Commissie verantwoordelijk voor toezicht op een correcte 
omzetting van de EU-wetgeving op gebied van financiële dienstverlening door de 
lidstaten, maar de primaire verantwoordelijkheid voor onderzoek naar het gedrag van 
individuele banken rust op de nationale bevoegde autoriteiten. Nationale autoriteiten en 
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rechterlijke instanties moeten beoordelen of financiële tussenpersonen de nationale 
wetgeving op bijvoorbeeld het gebied van consumentenbescherming naleven. Met name 
in Italië zijn met het oog op de consumentenbescherming bij wet limieten gesteld aan de 
rentetarieven; bankrente boven een bepaalde grens geldt als woekerrente1. De juridische 
consequenties bij niet-naleving van die bepalingen door banken en andere financiële 
instellingen zijn eveneens een zaak van nationale wetgeving en van nationale instanties.
Tenslotte geldt dat de Europese Commissie geen bevoegdheid heeft om een oog te 
houden op de tenuitvoerlegging van uitspraken van de nationale rechterlijke instanties.

Wat betreft de belastinginning in Italië moet worden onderstreept dat bij gebreke van 
harmonisering op Unieniveau, de lidstaten de vrijheid behouden hun systeem voor 
invordering van de door de belastingbetaler verschuldigde bedragen inclusief rente en boetes 
naar eigen inzicht te organiseren, zolang zij zich houden aan de algemene regels en beginselen 
van de EU-Verdragen, en met name niet discrimineren in grensoverschrijdende situaties.

Conclusie

De vraag of de Italiaanse banken zich houden aan de voorwaarden van de Bank van Italië 
inzake de maximale rentetarieven die op een overeenkomst mogen worden toegepast, moet 
door de Italiaanse rechter worden beantwoord. Eventueel onbehoorlijk gedrag van 
tussenpersonen kan ook worden gemeld aan de Bank van Italië, die klachten moet 
onderzoeken, maar hoe dan ook kan alleen de rechter of de bank- en financiënombudsman 
inhoudelijke uitspraak doen in een geschil.

Uit de geleverde informatie blijkt niet dat het door Equitalia in Italië gehanteerde systeem 
voor belastinginning in grensoverschrijdende situaties discriminerend werkt.

                                               
1 Wet nr. 108/1996 zoals gewijzigd bij wetsdecreet 70/2011.


