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Tárgy: Raphaël Murswieck francia és német állampolgár által benyújtott 0723/2012. 
számú petíció a Németország és Franciaország közötti határokon átnyúló 
adó- és szociális ellátási kifizetésekkel kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a közelmúltig Franciaországban lakott, de most már Németországba 
költözött. Francia bankja megszüntette bankszámláját, mivel már nem franciaországi lakos. 
Így képtelen a gyermekek után járó szociális juttatásokhoz hozzájutni, amelyekre még mindig 
jogosult. Továbbá nem tudja megfizetni fennálló adótartozását sem, s mindezt azért, mert 
nincs francia bankszámlája.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A petíció benyújtója által leírt eset német bankszámla használata esetén a fizetési műveletek 
francia hatóságok általi kezelésére vonatkozik. A petíció benyújtója 2011-ben 
Franciaországból Németországba költözött és francia bankja megszűntette bankszámláját, 
mivel már nem volt franciaországi lakos. Rendezni szeretné a francia adóhatóság felé fennálló 
adótartozását is. Ezenkívül szociális juttatásokat szeretne kapni lánya után a francia 
családtámogatási pénztártól (Caisse d’Allocations Familiales – CAF, Moselle) és azt kérte a 
pénztártól, hogy e juttatásokat német bankszámlájára utalják át. 
2011-ben és 2012 elején a francia adóhatóságok és a Moselle megyei családtámogatási 
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pénztár megtagadta e fizetési műveleteket azzal az indokkal, hogy mindkét esetben francia 
bankszámlára van szükség. Az adóhatóság a megfelelő adótartozásoknak a kifizető számlájára 
való terheléséhez kizárólag – IBAN és BIC azonosítóval meghatározott – francia bankszámlát 
fogad el. Amikor a petíció benyújtója a francia adóhatóság javaslatának megfelelően 
tartozását az IBAN és BIC azonosítóval meghatározott francia bankszámlára történő SEPA 
átutalással kívánta rendezni a francia adóhatóság felé, az az utóbbi bankszámla 
azonosításának lehetetlensége miatt nem sikerült. Ezenkívül a Moselle megyei 
családtámogatási pénztár nemzeti rendelkezések miatt csak francia bankszámlára utalhatja a 
szociális juttatásokat. Németországi – IBAN és BIC azonosítóval meghatározott –
bankszámlát nem tud elfogadni. 
A petíció benyújtójának panasza szerint a kifizetések francia hatóságok általi kezelését az 
Európai Unión belüli bármely bankszámla esetében lehetővé kellene tenni, a francia 
bankszámlával rendelkezésre vonatkozó kötelezettség nélkül. Csak ez a megoldás lenne 
összhangban a tőke Európai Unión belüli szabad mozgásának elvével. A petíció benyújtója 
felteszi a kérdést, hogy a francia adóhatóság felé fennálló adótartozást német, vagy az Európai 
Unión belüli bármely más bankszámlára is rá lehet-e terhelni. Ezenkívül felteszi a kérdést, 
hogy a Moselle megyei családtámogatási pénztár kifizetési gyakorlata és a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok összhangban állnak-e a hatályos európai uniós jogszabályokkal, és hogy mit 
tegyen annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő szociális juttatásokhoz. 

A Bizottság észrevételei 

Az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 
924/2009/EK rendelet módosításáról szóló 2012. május 14-i 260/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet1 az egységes eurófizetési térség (SEPA) végrehajtását támogatja. E 
rendelet 9. cikke a fizetési műveletek hozzáférhetőségével foglalkozik és meghatározza, hogy 
a fizető fél, aki átutalást kezdeményez egy kedvezményezett részére az Unión belül található 
fizetési számlája javára, nem határozhatja meg azt a tagállamot, ahol annak a fizetési 
számlának léteznie kell. Meghatározza továbbá, hogy az a kedvezményezett, aki átutalást 
elfogad vagy beszedéssel pénzt szed be egy fizető féltől az Unión belül található fizetési 
számla terhére, nem határozhatja meg azt a tagállamot, ahol annak a fizetési számlának 
léteznie kell. 

Mivel e rendelet közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, ezért a fizetési szolgáltatás 
esetén nem megengedhető annak meghatározása, hogy a másik fél fizetési számlája mely 
tagállamban legyen (pl. Franciaországban), mindaddig, amíg a másik fél fizetési számlája 
elérhető. Ezzel szemben a fizetési szolgáltatás igénybe vevőjének bármely tagállamban (pl. 
Németországban) található bankszámlát el kell fogadnia. Ennek fényében a rendelet szerint a 
francia hatóságoknak a kifizetésekhez el kell fogadniuk a német bankszámlát. Az érvényes 
rendelet teljesen egyezik a petíció benyújtójának elvárásaival. Egyes tagállamok sajátos 
nemzeti eljárásokat alkalmaznak az adók, a bérek vagy a szociális kifizetések tekintetében, 
amelyhez a felhasználóknak belföldi számlával kell rendelkezniük. Azonban a fent említett 
rendelet értelmében a tagállamoknak szükség esetén minden olyan hatályos rendelkezést 
módosítaniuk kell, amely meggátolná a rendelet végrehajtását. 
A 260/2012/EU rendelet alkalmazása a nemzeti szintű illetékes hatóságok hatáskörébe 
tartozik. A rendelet 10. cikke értelmében a tagállamoknak ki kell jelölniük a rendeletnek való 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:HU:HTML
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megfelelést biztosító illetékes hatóságokat. Azonban a tagállamoknak csak 2013. február 1-
jéig kell tájékoztatniuk az Európai Bizottságot az illetékes hatóságokról, ezért a Bizottság nem 
rendelkezik a legpontosabb és végleges információkkal az egyes tagállamok illetékes 
hatóságaira vonatkozóan.

Következtetések

A Bizottság az európai uniós jogszabályok helytelen átültetése esetén felléphet egyes 
tagállamokkal szemben. 
A 260/2012/EU rendelet 2012. március 31-én lépett hatályba, ami a petíció benyújtója és a 
francia hatóságok közötti információcsere után történt. Ezért az Európai Bizottság azt 
javasolja, hogy a petíció benyújtója ismét kérdezze meg a francia adóhatóságot és a Moselle 
megyei családtámogatási pénztárt, hogy most már – a 260/2012/EU rendelet előírásainak 
figyelembevételével – készek-e elfogadni a német bankszámlát a fizetési műveletek 
kezeléséhez. A francia adóhatóság felé történő adósságrendezés tekintetében a petíció 
benyújtójának érdemes lenne ismét megkérdeznie a francia adóhatóság bankszámlájának –
IBAN és BIC azonosítóval meghatározott – pontos adatait, hogy sikeres SEPA-átutalást 
hajthasson végre. Azonban amennyiben a francia adóhatóság és a Moselle megyei 
családtámogatási pénztár német bankszámlaszám mellett nem hajlandó kezelni a fizetési 
műveleteket, a petíció benyújtója az ügyet a Banque de France és a francia Gazdasági és 
Pénzügyi Minisztérium (Ministère de l'Economie et des Finances) elé terjesztheti, amely 
intézmények egyebek mellett a SEPA tekintetében illetékesek Franciaországban. Az 
intézmények weboldalai az alábbiak: 
Banque De France (www.banque-france.fr) 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
A petíció benyújtója az ügyet az illetékes nemzeti bíróságok elé is terjesztheti. 
Végezetül az illetékes francia hatóságoknak 2013. február 1-ig értesíteniük kell az Európai 
Bizottságot a rendeletben foglalt előírások végrehajtásáról. Amennyiben az illetékes 
hatóságok nem felelnek meg a rendeletnek az előírt időszakon belül, a petíció benyújtója 
panaszt emelhet az Európai Bizottságnál is. A petíció benyújtójának minden vonatkozó 
információt biztosítania kell az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy az megvizsgálhassa az 
ügyet. 


