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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0723/2012 af Raphaël Murswieck, fransk og tysk statsborger, om 
problemer med grænseoverskridende betaling af skat og sociale ydelser mellem 
Tyskland og Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren har indtil for nylig boet i Frankrig, men er nu flyttet til Tyskland. Hans franske 
bank har lukket hans konto, da han ikke længere er bosat i landet. Han kan nu ikke længere 
modtage sociale ydelser til børnepasning, som han stadig er berettiget til. Det er heller ikke 
muligt for ham at betale sin restskat, alt sammen fordi han ikke har en fransk bankkonto.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Den sag, som andrageren har beskrevet, vedrører de franske myndigheders udførelse af 
betalinger, hvis en person bruger en tysk bankkonto. Andrageren flyttede fra Frankrig til 
Tyskland i 2011, og hans franske bank lukkede hans bankkonto, da han ikke længere var 
bosat i Frankrig. Nu ønsker han at betale sin resterende skattegæld til de franske 
myndigheder.

Endvidere ønsker han at modtage sociale ydelser til børnepasning for sin datter fra den 
franske afdeling for familieydelser (Caisse d'Allocation Familiale – CAF de la Moselle), og 
han har anmodet CAF de la Moselle om at udbetale disse ydelser via en kreditoverførsel til 
sin tyske bankkonto. 
I 2011 og i begyndelsen af 2012 nægtede de franske skattemyndigheder og CAF de la Moselle 
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at foretage disse betalinger og fremførte, at det ville være nødvendigt med en fransk 
bankkonto i begge tilfælde. Skattemyndighederne ville kun acceptere en fransk bankkonto –
der identificeres ved IBAN og BIC – til debitering af den pågældende skattegæld fra 
betalerens konto. Da andrageren forsøgte at betale sin gæld til de franske skattemyndigheder 
ved at foretage en SEPA-kreditoverførsel til den franske bankkonto der identificeres ved 
IBAN og BIC som foreslået af de franske skattemyndigheder, mislykkedes dette, da det var 
umuligt at identificere sidstnævntes konto. Endvidere kunne CAF de la Moselle kun foretage 
en overførsel af sociale ydelser til en fransk bankkonto tilhørende betalingsmodtageren som 
følge af de nationale bestemmelser.  En tysk bankkonto – der identificeres ved IBAN og BIC 
– kunne ikke accepters. 
Andrageren klager over, at de franske myndigheders udførelse af betalinger burde være mulig 
via en hvilken som helst bankkonto inden for Den Europæiske Union og uden, at det er 
nødvendigt med en fransk bankkonto. Kun en sådan fremgangsmåde ville være i 
overensstemmelse med princippet om fri bevægelighed for kapital i Den Europæiske Union. 
Andrageren spørger, om den resterende skattegæld til de franske myndigheder også kunne 
debiteres fra en tysk bankkonto eller hvilken som helst anden bankkonto i Den Europæiske 
Union. Endvidere spørger han, om den betalingspraksis, som CAF de la Moselle anvender, og 
de respektive nationale bestemmelser er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, 
og om, hvorledes han kan gå videre med sagen for at få de respektive sociale ydelser. 

Kommissionens bemærkninger 

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. 924/20091 fremmer gennemførelsen af det fælles eurobetalingsområde -
SEPA. Artikel 9 i denne forordning omhandler “Adgang til betalinger” og fastslår, at en 
betaler, som foretager en kreditoverførsel i Den Europæiske Union ikke må specificere, i 
hvilken medlemsstat betalingsmodtagerens betalingskonto skal være placeret.  Det hedder 
også deri, at en betalingsmodtager, som accepterer en kreditoverførsel eller anvender en 
direkte debitering til opkrævning af midler fra en betaler i Den Europæiske Union ikke må 
specificere, i hvilken medlemsstat betalerens betalingskonto skal være placeret. 

Eftersom forordningen finder direkte anvendelse i alle medlemsstaterne, må en 
betalingstjenestebruger ikke længere have lov til at specificere, at modpartens betalingskonto 
skal være placeret i en bestemt medlemsstat (f.eks. Frankrig), for så vidt som der er adgang til 
modpartens betalingskonto. I stedet skal en betalingskonto i en hvilken som helst medlemsstat 
(f.eks. i Tyskland) godkendes af en betalingstjenestebruger. På baggrund heraf og i henhold til 
forordningen skal de franske myndigheder acceptere en tysk bankkonto til gennemførelse af 
betalinger. Den pågældende forordning opfylder i fuld udstrækning andragerens krav.  Nogle 
medlemsstater har specifikke nationale procedurer vedrørende udbetalinger af skat, løn eller 
sociale ydelser, som kræver, at brugerne har konti i det pågældende land. Medlemsstaterne må 
som følge af ovennævnte forordning om nødvendigt ændre alle eksisterende nationale 
bestemmelser, som ville forhindre en fuldstændig gennemførelse af forordningen. 
Anvendelsen af forordning (EU) nr. 260/2012 henhører under de kompetente nationale 
myndigheders beføjelser. I henhold til artikel 10 i forordningen skal medlemsstaterne udpege 
kompetente myndigheder, der bærer ansvaret for at sikre, at denne forordning overholdes.  

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:DA:HTML



CM\925864DA.doc 3/3 PE504.265v01-00

DA

Medlemsstaterne skal imidlertid kun underrette Kommissionen om de kompetente 
myndigheder inden den 1. februar 2013, og derfor er Kommissionen ikke i besiddelse af de 
mest nøjagtige og endelige oplysninger om de kompetente nationale myndigheder i hver 
enkelt medlemsstat.

Konklusioner

Kommissionen kan kun indlede foranstaltninger mod medlemsstater i tilfælde af ukorrekt 
anvendelse eller gennemførelse af EU-lovgivningen. 
Forordning (EU) nr. 260/2012 trådte i kraft den 31. marts 2012, hvilket kun var et år efter 
udvekslingen af informationer mellem andrageren og de franske myndigheder. Derfor ønsker 
Kommissionen at foreslå, at andrageren igen forhører sig hos de franske skattemyndigheder 
og CAF de la Moselle, om de nu vil være rede til at acceptere en tysk bankkonto til udførelse 
af betalingerne under hensyntagen til bestemmelserne i forordning (EU) nr. 260/2012. Med 
hensyn til udligningen af gælden hos de franske skattemyndigheder bør andrageren igen også 
anmode om de franske skattemyndigheders konkrete bankkontooplysninger – der identificeres 
ved IBAN OG BIC - således at han kan foretage en SEPA-kreditoverførsel med positivt 
resultat. Hvis de franske skattemyndigheder og CAF de la Moselle imidlertid fortsat nægter at 
foretage betalinger i forbindelse med en tysk bankkonto, kan andrageren også overveje at tage 
denne sag op med “Banque de France” og det franske økonomi- og finansministerium 
(Ministère de l’Economie et des Finances), der bl.a. er ansvarlig for SEPA i Frankrig. De 
relevante links til disse institutioners web-sider er som følger: 
Banque de France (www.banque-france.fr) 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Andrageren kunne også indbringe sagen for de ansvarlige nationale domstole. 
Endelig er det nødvendigt, at de kompetente franske myndigheder inden den 1. februar 2013 
underretter Kommissionen om, at de overholder denne forordnings bestemmelser.  Hvis de 
kompetente myndigheder undlader at overholde forordningen i den pågældende periode, 
kunne andrageren overveje at indgive en klage hos Kommissionen. Det ville være nødvendigt, 
at andrageren forelægger Kommissionen alle relevante oplysninger, der gør det muligt for 
Kommissionen at undersøge sagen. 


