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σχετικά με προβλήματα που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές για 
φορολογικά ζητήματα και κοινωνικές παροχές μεταξύ της Γερμανίας και της 
Γαλλίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων μέχρι πρόσφατα ζούσε στη Γαλλία ενώ επί του παρόντος κατοικεί στη 
Γερμανία. Η γαλλική τράπεζα στην οποία διατηρούσε λογαριασμό προέβη στο κλείσιμό του 
με την αιτιολογία ότι ο αναφέρων δεν είναι πλέον κάτοικος Γαλλίας. Κατά συνέπεια, δεν 
μπορεί να λαμβάνει τις κοινωνικές παροχές που εξακολουθεί να δικαιούται για την ανατροφή 
τέκνου. Επίσης, δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να αποπληρώνει τη φορολογική του οφειλή 
λόγω του ότι δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η υπόθεση που περιγράφεται από τον αναφέροντα αφορά τη διαχείριση πληρωμών από τις 
γαλλικές αρχές όταν χρησιμοποιείται τραπεζικός λογαριασμός στη Γερμανία. Ο αναφέρων 
μετακόμισε στη Γερμανία από τη Γαλλία το 2011, και η τράπεζά του στη Γαλλία έκλεισε τον 
τραπεζικό λογαριασμό του, επειδή δεν κατοικούσε πλέον στη Γαλλία. Τώρα θέλει να 
διευθετήσει το υπόλοιπο των φορολογικών του οφειλών έναντι των γαλλικών φορολογικών 
αρχών. Επιπλέον, θέλει να λαμβάνει κοινωνικές παροχές για τη φροντίδα της κόρης του από 
τον γαλλικό φορέα οικογενειακών επιδομάτων (Caisse d’Allocation Familiale - CAF de la 
Moselle), και ζήτησε από την CAF de la Moselle να μεταφέρει αυτά τα επιδόματα μέσω 
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μεταφοράς πίστωσης προς τον γερμανικό τραπεζικό του λογαριασμό. 
Το 2011 και στις αρχές του 2012, οι γαλλικές φορολογικές αρχές και η CAF de la Moselle 
αρνήθηκαν τις πληρωμές αυτές και ισχυρίστηκαν ότι και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται 
τραπεζικός λογαριασμός στη Γαλλία. Οι φορολογικές αρχές ήταν διατεθειμένες να δεχτούν 
μόνο τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία –προσδιοριζόμενο από τους κωδικούς IBAN και 
BIC– για την εξόφληση των αντίστοιχων φορολογικών οφειλών από τον λογαριασμό του 
πληρωτή. Όταν ο αναφέρων προσπάθησε να εξοφλήσει τις οφειλές του έναντι των γαλλικών 
φορολογικών αρχών μέσω μεταφοράς πίστωσης SEPA προς τον προσδιοριζόμενο από τους 
κωδικούς IBAN και BIC τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία, όπως του υπέδειξαν οι γαλλικές 
φορολογικές αρχές, η συναλλαγή αυτή απέτυχε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστεί ο 
λογαριασμός του αναφέροντος. Επιπλέον, η CAF de la Moselle μπορούσε να μεταφέρει τις 
κοινωνικές παροχές μόνο σε γαλλικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου λόγω εθνικών 
διατάξεων, και δεν μπορούσε να αποδεχτεί έναν γερμανικό τραπεζικό λογαριασμό –
προσδιοριζόμενο από τους κωδικούς IBAN και BIC. 
Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η διαχείριση των πληρωμών από τις γαλλικές αρχές θα πρέπει 
να είναι δυνατή από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχει γαλλικός τραπεζικός λογαριασμός. Μόνο αυτή η 
προσέγγιση θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρων ζητεί να μάθει αν το υπόλοιπο των φορολογικών του 
οφειλών έναντι των γαλλικών φορολογικών αρχών θα μπορούσε επίσης να εξοφληθεί από 
γερμανικό τραπεζικό λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ζητεί να μάθει αν οι πρακτικές πληρωμών της CAF de la 
Moselle και οι αντίστοιχες εθνικές διατάξεις είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία της 
ΕΕ, καθώς και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί για να λάβει τις αντίστοιχες κοινωνικές 
παροχές. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών 
κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/20091 προωθεί την υλοποίηση του ενιαίου 
χώρου πληρωμών σε ευρώ – SEPA. Το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού αφορά την 
«προσβασιμότητα των πληρωμών» και ορίζει ότι ο πληρωτής που προβαίνει σε μεταφορά 
πίστωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απαιτεί να βρίσκεται ο 
λογαριασμός πληρωμών του δικαιούχου σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ορίζει επίσης ότι ο 
δικαιούχος που δέχεται μεταφορά πίστωσης ή χρησιμοποιεί άμεση χρέωση για τη λήψη 
χρηματικών ποσών από πληρωτή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απαιτεί 
να βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Καθώς ο κανονισμός ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών 
δεν επιτρέπεται πλέον να απαιτεί να βρίσκεται ο λογαριασμός πληρωμών του 
αντισυμβαλλομένου του σε συγκεκριμένο κράτος μέλος (π.χ. στη Γαλλία), εφόσον ο 
λογαριασμός πληρωμών του αντισυμβαλλομένου είναι προσβάσιμος. Αντ’ αυτού, ο χρήστης 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί έναν λογαριασμό πληρωμών σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος (π.χ. στη Γερμανία). Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:EL:HTML
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κανονισμό, οι γαλλικές αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδεχτούν έναν γερμανικό τραπεζικό 
λογαριασμό για την πραγματοποίηση πληρωμών. Ο ισχύων κανονισμός καλύπτει πλήρως τις 
απαιτήσεις του αναφέροντος. Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ειδικές εθνικές διαδικασίες 
όσον αφορά πληρωμές σε σχέση με φόρους, μισθούς ή κοινωνικές παροχές, στο πλαίσιο των 
οποίων απαιτείται οι χρήστες να διαθέτουν λογαριασμούς στη χώρα. Ωστόσο, ως συνέπεια 
του παραπάνω κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις, εφόσον είναι απαραίτητο, οι οποίες θα απέτρεπαν την πλήρη εφαρμογή του 
κανονισμού. 
Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 εμπίπτει στην ευθύνη των αρμόδιων αρχών 
σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού, τα κράτη μέλη υποχρεούνται 
να ορίσουν αρμόδιες αρχές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τον εν λόγω κανονισμό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει απλώς να 
γνωστοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1η Φεβρουαρίου
2013, και κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει τις ακριβέστερες και τελικές 
πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές σε κάθε κράτος μέλος.

Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να αναλάβει δράση κατά κράτους μέλους σε περιπτώσεις 
εσφαλμένης μεταφοράς ή εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. 
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2012, δηλαδή μετά την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του αναφέροντος και των γαλλικών αρχών. Κατά συνέπεια, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρότεινε στο αναφέροντα να επαληθεύσει αν οι γαλλικές 
φορολογικές αρχές και η CAF de la Moselle θα ήταν πλέον έτοιμες να δεχτούν γερμανικό 
τραπεζικό λογαριασμό για τη διαχείριση των πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Όσον αφορά την εξόφληση των οφειλών έναντι των 
γαλλικών φορολογικών αρχών, ο αναφέρων θα πρέπει να ζητήσει ξανά τα συγκεκριμένα 
στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού –όπως προσδιορίζεται από τους κωδικούς IBAN και 
BIC– των γαλλικών φορολογικών αρχών, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επιτυχή 
μεταφορά πίστωσης SEPA. Ωστόσο, εάν οι γαλλικές φορολογικές αρχές και η CAF de la 
Moselle εξακολουθήσουν να αρνούνται τη διαχείριση των πληρωμών λόγω της χρήσης 
γερμανικού τραπεζικού λογαριασμού, ο αναφέρων μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να απευθυνθεί στην «Banque de France» και στο γαλλικό «Ministère de l'Economie et des 
Finances», τα οποία είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τον SEPA στη Γαλλία. Οι σχετικοί 
σύνδεσμοι για τις ιστοσελίδες των αρχών αυτών είναι οι εξής: 
Banque de France (www.banque-france.fr) 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Ο αναφέρων θα μπορούσε επίσης να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια. 
Τέλος, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την
1η Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη συμμόρφωση τους με τις διατάξεις που ορίζονται στον 
κανονισμό. Εάν οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφωθούν με τον κανονισμό εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, ο αναφέρων θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει καταγγελία 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αναφέρων θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να παράσχει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε σχετικό στοιχείο το οποίο θα της επιτρέψει να διερευνήσει το 
ζήτημα.


