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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2380/2013, którą złożył Francesco Era (Włochy) w sprawie 
naruszania przez włoskie banki oraz urząd pobierania podatków Equitalia 
praw konsumentów i przedsiębiorstw

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na ograniczenie kredytów we Włoszech, gdzie wysokie 
oprocentowanie (13-18%) jest nakładane przez wiele banków na pożyczki dla 
przedsiębiorstw, co często kończy się zamknięciem lub bankructwem, pomimo iż EBC 
pożyczył włoskim bankom 268 mld EUR na 1%.

Składający petycję wyraża również zaniepokojenie działalnością państwowego urzędu
pobierania podatków Equitalia, który nakłada rujnujące stopy podatkowe na podatników 
zalegających z płatnościami, doprowadzając wielu dłużników do ubóstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

O ile za monitorowanie prawidłowego wdrażania przez państwa członkowskie prawodawstwa 
UE w dziedzinie usług finansowych odpowiada Komisja Europejska, to za badanie 
postępowania poszczególnych banków odpowiedzialne są przede wszystkim właściwe organy 
krajowe i sądy krajowe.  Krajowe organy i sądy muszą ocenić, czy pośrednicy finansowi 
przestrzegają ustawodawstwa krajowego, w tym w zakresie ochrony konsumentów. W 
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szczególności w przypadku Włoch przepisy dotyczące ochrony konsumentów określają 
również mailto:?body=http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-
vigilanza/tegm/index.html&subject=Un%20link%20dal%20sito%20della%20Banca%20d'Ital
ia pułap stóp procentowych, powyżej którego odsetki bankowe są uważane za lichwiarskie1.
Co więcej, podjęcie decyzji w sprawie skutków prawnych nieprzestrzegania takich zasad 
przez banki lub inne instytucje czy agencje finansowe podlega prawodawstwu krajowemu i 
należy do władz krajowych.  Ponadto Komisja Europejska nie ma kompetencji, aby 
monitorować egzekwowanie poszczególnych decyzji podjętych przez sądy krajowe. 

Co do systemu poboru podatków we Włoszech należy również podkreślić, że w przypadku 
braku środków harmonizujących na poziomie Unii państwa członkowskie mają swobodę 
takiego organizowania swojego systemu, aby odzyskiwać od podatników należne kwoty, 
włącznie z określaniem stóp procentowych i sankcji, pod warunkiem że są one zgodne z 
ogólnymi przepisami i zasadami traktatów UE i że w szczególności nie dyskryminują 
przypadków transgranicznych. 

Wniosek

Stwierdzenie, czy włoskie banki przestrzegają warunków wydanego przez włoski bank 
centralny rozporządzenia w sprawie pułapu stóp procentowych, które mogą być stosowane w 
odniesieniu do umów, leży w gestii włoskiego wymiaru sprawiedliwości.  Informacje o 
ewentualnym niewłaściwym postępowaniu pośredników mogą być również przekazywane 
włoskiemu bankowi centralnemu, który bada skargi, ale w każdym przypadku tylko sąd lub 
rzecznik ds. bankowości i finansów może podjąć decyzję w sprawie zasadności sporów. 

Z dostępnych informacji nie wynika, aby system odzyskiwania podatków stosowany przez 
urząd podatkowy Equitalia we Włoszech dyskryminował przypadki transgraniczne. 
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Por. akt nr 108/1996 zmieniony dekretem z mocą ustawy 70/2011.


