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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0483/2018 fra Agnieszka Paszkowski, fransk statsborger, om 
EU-virksomheder uden for euroområdet, der betaler skat i Frankrig, og 
fortolkningen af forordning (EU) nr. 260/2012

1. Sammendrag

Andrageren har bemærket forskellige fortolkninger fra Frankrigs og Polens side af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og 
forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af 
forordning (EF) nr. 924/2009. I henhold til det franske skattekontor for udenlandske 
virksomheder (SIEE) har alle polske banker siden den 1. november 2016 skullet tilbyde 
kunderne SEPA-B2B-tjenester (en automatisk betalingsmetode, der anvendes til at betale 
enkeltstående eller tilbagevendende fakturaer til kreditorer, hvis debitorer er selvstændige). 
Det betyder, at polske virksomheder, der driver afgiftspligtig virksomhed i Frankrig, og som 
er momspligtige, straffes med virkning fra den 1. februar 2018, som er den dato, fra hvilken 
de franske skattemyndigheder har besluttet at anvende sanktioner over for alle virksomheder, 
der ikke betaler skat via denne mekanisme. Ifølge den polske nationalbank finder 
forordningens artikel 3, stk. 2, ikke anvendelse på alle betalingstjenesteudbydere.  I øjeblikket 
tilbyder kun fire polske banker tjenesten, da ikke alle har teknisk kapacitet til at opfylde de 
franske myndigheders krav. Andrageren vil gerne vide, hvilken fortolkning af forordning 
(EU) nr. 260/2012 – den franske eller den polske – der er korrekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2018). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. februar 2019

Andrageren spørger, om banker skal tilbyde deres kunder tjenester til direkte debitering via 
SEPA mellem virksomheder ("SEPA business-to-business direct debit", i det følgende 
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benævnt "SDD B2B"). Det skal de ikke. Bankerne kan frit bestemme, hvilke ordninger de vil 
tilbyde.

Andrageren sætter også spørgsmålstegn ved, om de franske myndigheder har lov til at straffe 
polske virksomheder, som ikke kan betale via SDD B2B fra en polsk konto. 

For så vidt angår betalingen er den franske skattemyndigheds tilgang ikke et udtryk for 
forskelsbehandling. Ovennævnte procedure gælder for såvel franske virksomheder og 
virksomheder med hjemsted i Frankrig som for virksomheder fra andre EU-medlemsstater. 
Endvidere udgør det ikke forskelsbehandling, at kreditoverførsler fra ikke-europæiske lande 
kan foretages uden et "gebyr", eftersom situationerne ikke er ens. For at dette skulle være 
tilfældet, skulle der være tale om et land, hvor SDD B2B-ordningen ikke findes.

Konklusion

På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at de franske skattemyndigheders 
praksis ikke er i strid med EU-lovgivningen. Der er derfor ikke behov for yderligere tiltag fra 
Kommissionens side. Andrageren rådes til at åbne en konto – i en hvilken som helst 
medlemsstat – hos en bank, der kan tilbyde andragerens virksomhed SDD B2B-tjenester.


