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Относно: Петиция 0890/2004, внесена от Ingrid Mantzouridis, с германско и гръцко 
гражданство, относно проблеми с изплащането на пенсията й

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията има право да получава пенсия едновременно в Германия и в 
Гърция. При все това, тя е срещнала проблеми при изплащането на гръцката й пенсия, 
която тя би желала да се превежда по банкова сметка в Германия. Наред с другото,
Националната банка на Гърция е удържала административни такси за прехвърлянето на 
пенсията по сметка в Германия. Тези такси са много по-високи от онези, които се 
удържат на други гръцки пенсионери, живеещи в Германия. Вносителката на петицията 
се позовава на разпоредбите на предложението за изменение на регламента за 
прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и 
членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, както и на 
разпоредбите за хармонизиране на правата и за опростяване на процедурите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.

С цел изясняване на тези твърдения, службите на Европейската комисия са установили 
контакт с гръцките органи, за да получат подробна информация относно случая на 
вносителката на петицията.

Комисията ще уведоми Европейския парламент своевременно за развитието по този 
случай.
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4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 10 октомври 2006 г.

На 28 април 2006 г. гръцките органи са съобщили на службите на Комисията, че 
проблемът на вносителката на петицията скоро ще бъде разрешен.

Тези органи действително отчитат проблема, свързан с банковите такси при 
изплащането на пенсии в други държави-членки. Освен това, този проблем съществува 
дори в рамките на Гърция, когато изплащането на пенсия се извършва чрез банка, която 
не е обвързана със спогодба с разплащателния орган. Проблемът се дължи на факта, че 
са съществували множество органи за социална сигурност, които не са успявали да 
постигнат споразумение с банките.

С цел регламентиране на този проблем по еднакъв начин както на вътрешно, така и на 
външно равнище, гръцките органи са предприели мащабна програма за вътрешна 
реорганизация.

Президентски указ № 258 от 28 декември 2005 г. създава единен орган за социална 
сигурност за самостоятелно заетите лица, OAEE. Понастоящем този орган се намира в 
заключителния етап на преговорите с банките за въвеждане на необходимите 
формалности (IBAN, BIC и т.н.), които ще позволят изплащането на пенсии да се 
извършва без такси за бенефициентите.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Гръцките органи са съобщили, че проблемът с банковите такси вече не съществува за 
по-голямата част от лицата, осигурени в Каса IKA. За сметка на това, проблемът все 
още съществува за осигурените в Касата за самостоятелно заетите лица, OAEE. На 
практика преговорите с банките за въвеждане на необходимите формалности (IBAN, 
BIC и т.н.), позволяващи изплащането на пенсии без такси за бенефициентите, не са 
довели до резултат.

Въпросът с банковите такси върху плащанията, извършвани от органи за социална 
сигурност на частни лица, е общ въпрос и се отнася до повечето държави-членки. В 
контекста на Регламент № 883/04, Европейската комисия ще прикани държавите-
членки в рамките на административната комисия да премахнат тези такси в най-голяма 
възможна степен, когато те не са оправдани.
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