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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0723/2012, внесена от Raphaël Murswieck (с френско и немско 
гражданство), относно проблеми с презграничните плащания на данъци и 
социални помощи между Германия и Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят доскоро е живял във Франция, но сега се е установил в Германия. Тъй като 
вече не живее постоянно във Франция, френската му банкова сметка е била закрита от 
съответната банка. Така е станало невъзможно за него да получава детски надбавки, на 
които той все още има право Също така за него е станало невъзможно за плати 
оставащите дължими данъци, всичко това защото няма френска банкова сметка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Описаният от вносителя случай се отнася до обработването на плащания от страна на 
френските органи при използването на немска банкова сметка. Вносителят се е 
преместил от Франция във Германия през 2011 г. и неговата френска банка е затворила 
банковата му сметка, тъй като вече не е пребивавал във Франция. Сега той иска да 
уреди оставащите му данъчни задължения с френските данъчни органи. Освен това 
иска да получава социални помощи за детски надбавки за дъщеря си от френската 
служба за семейни помощи (Caisse d’Allocation Familiale - CAF de la Moselle) и е 
помолил CAF de la Moselle да прехвърли тези помощи с банков превод на неговата 
немска банкова сметка. 
През 2011 г. и в началото на 2012 г. френските данъчни органи и CAF de la Moselle  
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отказали тези плащания и настоявали, че и в двата случая е необходима френска 
банкова сметка. Данъчните власти биха приели единствено френска банкова сметка -
обозначена с IBAN и BIC - за задължаване на плащане на съответните данъчни 
задължения от сметката на платеца. Опитът на вносителя на петицията да уреди 
дълговете си към френските данъчни органи чрез прехвърляне на кредит в Единната 
зона за плащания в евро към френската банкова сметка, обозначена с IBAN и BIC, 
съгласно предложението на френските данъчни органи, бил неуспешен поради
невъзможност да се определи сметката на вносителя. Освен това поради националните 
разпоредби CAF de la Moselle би могла да прехвърли социални помощи единствено на 
френска банкова сметка на получателя. Немска банкова сметка, обозначена с IBAN и 
BIC, не би била допустима. 
Вносителят се оплаква от това, че обработването на плащания от страна на френските 
органи следва да бъде възможно за всички банкови сметки в рамките на Европейския 
съюз и без да е необходима френска банкова сметка. Единствено този подход би бил в 
съответствие с принципа на свободно движение на капитали в Европейския съюз. 
Вносителят пита дали оставащите данъчни задължения към френските данъчни органи 
биха могли да бъдат платени от немска банкова сметка или която и да било банкова 
сметка в рамките на Европейския съюз. Освен това пита дали платежните практики на 
CAF de la Moselle и съответните национални разпоредби са в съответствие с 
настоящото законодателство на ЕС и пита как да постъпи, за да получи съответните 
социални помощи. 

Забележки на Комисията 

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и Съвета от 14 март 2012 г. за 
установяване на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни 
дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/20091 насърчава прилагането на 
Единната европейска платежна зона. Член 9 от настоящия регламент се отнася до 
„Достъп до плащания“ и постановява, че платец, осъществяващ кредитен превод в 
рамките на Европейския съюз, няма право да изисква от получателя да има банкова 
сметка в определена държава членка. Освен това постановява, че получател, който 
получава кредитен превод или използва директен дебит за получаване на средства от 
платец в рамките на Европейския съюз няма право да изисква от платеца да има 
банкова сметка в определена държава членка. 

Тъй като регламентът е директно приложим във всички държави членки, ползвателят 
на платежни услуги вече няма право да задължава насрещната страна да има платежна 
сметка в определена държава членка (например Франция), стига платежната сметка на 
насрещната страна да бъде достижима. Вместо това платежна сметка, в която и да е 
държава членка, трябва да бъде приемана от ползвателя на платежната услуга. На фона 
на това, съгласно регламента, френските органи трябва да приемат немска банкова 
сметка за извършване на плащания. Регламентът в сила напълно отговаря на 
изискванията на вносителя на петицията. Някои държави членки имат специални 
процедури по отношение на данъчни или социални плащания или плащания на заплати, 
които изискват ползвателите да притежават сметки в държавата членка. Впоследствие 
от горе споменатия регламент обаче държавите членки трябва, ако е необходимо, да 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:BG:HTML. 
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изменят съществуващите национални разпоредби, които биха възпрепятствали пълното 
прилагане на регламента. 
За прилагането на Регламент (ЕС) № 260/2012 са отговорни компетентните органи на 
национално равнище. Съгласно член 10 на Регламента държавите членки са длъжни да 
определят компетентни органи, които отговарят за гарантирането на спазването на 
регламента. Държавите членки обаче трябва да осведомят Европейската комисия 
относно компетентните органи до 1 февруари 2013 г. и поради това Европейската 
комисия не разполага с най-точната и окончателна информация относно компетентните 
национални органи във всички държави членки.

Заключение

Европейската комисия може да предприеме действия срещу държавите членки в случаи 
на неправилно транспониране или прилагане на правото на ЕС. 
Регламент (ЕС) № 260/2012 влезе в сила на 31 март 2012 г., което е след размяната на 
информация между вносителя и френските органи. Поради това Европейската комисия 
би предложила на вносителя отново да провери дали сега френските данъчни органи и 
CAF de la Moselle биха били готови да приемат немска банкова сметка за уреждане на 
плащанията, вземайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) № 260/2012. По 
отношение на уреждането на дълговете с френските данъчни органи вносителят следва 
да поиска отново конкретна информация за банковата сметка, обозначена с IBAN и 
BIC, от френските данъчни органи, за да може да извърши успешен кредитен превод в 
Единната зона за плащания в евро. В случай обаче че френските данъчни органи и CAF 
de la Moselle продължат да отказват обработването на плащания, свързани с немска 
банкова сметка, вносителят може да се обърне с въпроса си към ‘Banque De France’ и 
френското ‘Ministère de l'Economie et des Finances’, които наред с другото са отговорни 
за Единната зона за плащания в евро във Франция. Съответните препратки към уеб 
страниците на тези институции са следните: 
Banque De France (www.banque-france.fr)
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Вносителят на петицията би могъл също така да отнесе случая до компетентните 
национални съдилища. 
На последно място компетентните френски органи трябва до 1 февруари 2013 г. да 
уведомят Европейската Комисия относно спазването на разпоредбите, заложени в 
регламента. Ако в рамките на предвидения срок компетентните органи не успеят да 
спазят регламента, вносителят може да обмисли да внесе жалба в Европейската 
комисия. Вносителят би трябвало да предостави на Европейската комисия всичката 
информация, свързана със случая, за да може тя да разследва случая. 


