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Tema: Peticija Nr. 0723/2012 dėl Prancūzijos ir Vokietijos tarpvalstybinio 
mokėjimo problemų, susijusių su mokesčiais ir socialinėmis išmokomis, kurią 
pateikė Prancūzijos ir Vokietijos pilietis Raphaël Murswieck 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas neseniai gyveno Prancūzijoje, bet dabar persikėlė į Vokietiją. Bankas 
Prancūzijoje uždarė jo sąskaitą, nes jis daugiau nebegyvena šioje šalyje. Todėl peticijos 
pateikėjas nebegali gauti socialinių vaiko priežiūros išmokų, kurias jis vis dar turi teisę gauti. 
Taip pat jis nebegali sumokėti likusios mokesčių skolos, nes nebeturi banko sąskaitos 
Prancūzijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Peticijos pateikėjo aprašytas atvejis susijęs su tuo, kaip Prancūzijos institucijos tvarko 
mokėjimus, kai naudojamasi banko sąskaita Vokietijoje. 2011 m. peticijos pateikėjas iš 
Prancūzijos persikėlė į Vokietiją ir, kadangi jis nebegyveno Prancūzijoje, bankas Prancūzijoje 
uždarė jo sąskaitą. Dabar peticijos pateikėjas nori sumokėti likusią mokesčių skolą 
Prancūzijos mokesčių administratoriui. Be to, jis nori iš Prancūzijos išmokų šeimai 
skyriaus (pranc. Caisse d’Allocation Familiale – CAF Mozelyje) gauti savo dukteriai skirtas 
vaiko priežiūros socialines išmokas ir paprašė, kad CAF Mozelyje šias išmokas į jo banko 
sąskaitą Vokietijoje pervestų atlikdamas kredito pervedimą. 
2011 m. ir 2012 m. pradžioje Prancūzijos mokesčių administratorius ir CAF Mozelyje 
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atsisakė atlikti šiuos mokėjimus ir nurodė, kad abiem atvejais reikalinga banko sąskaita 
Prancūzijoje. Norėdamas iš mokėtojo sąskaitos nurašyti atitinkamą mokesčių skolą, mokesčių 
administratorius priima tik pagal IBAN ir BIC nustatomas banko sąskaitas Prancūzijoje. Kai 
peticijos pateikėjas savo skolas Prancūzijos mokesčių administratoriui mėgino sumokėti 
atlikdamas SEPA kredito pervedimą į pagal IBAN ir BIC nustatomą banko sąskaitą 
Prancūzijoje, kaip siūlė Prancūzijos mokesčių administratorius, to padaryti nepavyko, nes 
nebuvo įmanoma nustatyti Prancūzijos mokesčių administratoriaus sąskaitos. Be to, remiantis 
nacionalinėmis nuostatomis, CAF Mozelyje socialines išmokas galėtų pervesti tik į išmokų 
gavėjo banko sąskaitą Prancūzijoje. Nepriimamos pagal IBAN ir BIC nustatomos banko 
sąskaitos Vokietijoje. 
Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Prancūzijos mokesčių administratorius turėtų galėti 
mokėjimus tvarkyti bet kurioje Europos Sąjungoje esančioje banko sąskaitoje, nenumatant 
būtinybės turėti banko sąskaitą Prancūzijoje. Tik toks požiūris atitiktų laisvo kapitalo 
judėjimo Europos Sąjungoje principą. Peticijos pateikėjas klausia, ar likusią mokesčių skolą 
Prancūzijos mokesčių administratoriui taip pat būtų galima nurašyti iš banko sąskaitos 
Vokietijoje arba kurios nors kitos banko sąskaitos Europos Sąjungoje. Be to, jis klausia, ar 
CAF Mozelyje vykdoma mokėjimo veikla ir atitinkamos nacionalinės nuostatos atitinka 
galiojančius ES teisės aktus, ir ką daryti, kad jis gautų atitinkamas socialines išmokas. 

Komisijos pastabos 

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 260/2012, kuriuo 
nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai 
reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/20091, skatinama įgyvendinti 
bendrą mokėjimų eurais erdvę (toliau – SEPA). Šio reglamento 9 straipsnyje nagrinėjamas 
mokėjimų prieinamumo klausimas ir numatoma, kad mokėtojui, kuris atlieka kredito 
pervedimų operacijas Europos Sąjungoje, neleidžiama reikalauti, kad gavėjo mokėjimo 
sąskaita būtų konkrečioje valstybėje narėje. Šiame straipsnyje taip pat numatoma, kad 
gavėjui, kuris priima kredito pervedimų operaciją ar naudoja tiesioginį debetą lėšoms iš 
mokėtojo, turinčio mokėjimo sąskaitą Europos Sąjungoje, surinkti, neleidžiama reikalauti, kad 
mokėtojo mokėjimo sąskaita būtų konkrečioje valstybėje narėje.

Kadangi šis reglamentas tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, mokėjimo paslaugų 
vartotojams nebeleidžiama nustatyti, kad jų sandorio šalies mokėjimo sąskaita turėtų būti 
konkrečioje valstybėje narėje (pvz., Prancūzijoje), jeigu sandorio šalies mokėjimo sąskaita yra 
pasiekiama. Priešingai, mokėjimo paslaugų vartotojas turi priimti bet kurioje valstybėje narėje 
(pvz., Vokietijoje) esančią mokėjimo sąskaitą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Prancūzijos 
institucijos, vadovaudamosi šiuo reglamentu, mokėjimams atlikti turi priimti banko sąskaitą 
Vokietijoje. Galiojantis reglamentas visiškai atitinka peticijos pateikėjo prašymus. Kai kurios 
valstybės narės taiko konkrečią nacionalinę tvarką, susijusią su mokesčiais, darbo užmokesčiu 
ir socialinėmis išmokomis, pagal kurią reikalaujama, kad vartotojai mokėjimo sąskaitas turėtų 
šalies viduje. Tačiau, priėmus pirmiau nurodytą reglamentą, valstybės narės, jeigu reikia, turi 
pakeisti visas galiojančias nacionalines nuostatas, kurios trukdytų užtikrinti visapusišką šio 
reglamento vykdymą. 

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:LT:HTML. 
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Reglamento (ES) Nr. 260/2013 taikymas priklauso nacionalinio lygmens kompetentingų 
valdžios institucijų atsakomybei. Remiantis šio reglamento 10 straipsniu, valstybės narės turi 
paskirti kompetentingas valdžios institucijas, kurios būtų atsakingos už šio reglamento 
laikymosi užtikrinimą. Tačiau valstybės narės apie kompetentingas valdžios institucijas 
Europos Komisijai turi pranešti iki 2013 m. vasario 1 d., todėl Europos Komisija neturi 
tiksliausios ir baigtinės informacijos apie kiekvienos valstybės narės kompetentingas 
nacionalinės valdžios institucijas.

Išvados

Komisija gali pradėti imtis veiksmų valstybių narių atžvilgiu, jei į nacionalinę teisę 
netinkamai perkelta arba netinkamai taikoma ES teisė. 
Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 įsigaliojo 2012 m. kovo 31 d., bet tai įvyko po to, kai 
peticijos pateikėjas ir Prancūzijos institucijos pasikeitė informacija. Todėl Europos Komisija 
peticijos pateikėjui siūlytų dar kartą patikrinti, ar Prancūzijos mokesčių administratorius ir 
CAF Mozelyje jau pasirengę mokėjimams tvarkyti priimti banko sąskaitą Vokietijoje, 
atžvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 260/2012 nuostatas. Kalbant apie skolų apmokėjimą 
Prancūzijos mokesčių administratoriui, peticijos pateikėjas turėtų dar kartą paprašyti pateikti 
konkrečius Prancūzijos mokesčių administratoriaus banko sąskaitos, nustatomos pagal IBAN 
ir BIC, duomenis, siekiant sėkmingai atlikti SEPA kredito pervedimą. Tačiau, jeigu 
Prancūzijos mokesčių administratorius ir CAF Mozelyje ir toliau atsisakytų tvarkyti su banko 
sąskaita Vokietijoje susijusius mokėjimus, peticijos pateikėjas šį klausimą taip pat gali iškelti 
Banque De France ir Prancūzijos ūkio ir finansų ministerijoje, kurie, inter alia, atsakingi už 
SEPA klausimus Prancūzijoje. Atitinkamos šių institucijų interneto svetainių nuorodos: 
Banque De France (www.banque-france.fr); 
Ūkio ir finansų ministerija (www.economie.gouv.fr).
Peticijos pateikėjas taip pat galėtų iškelti bylą kompetentingame nacionaliniame teisme. 
Galiausiai kompetentingos Prancūzijos institucijos iki 2013 m. vasario 1 d. Europos Komisijai 
turi pranešti apie tai, kaip jos laikosi šiame reglamente pateiktų nuostatų. Jeigu 
kompetentingos institucijos šio reglamento nesilaikys nustatytu laikotarpiu, peticijos 
pateikėjas galėtų svarstyti galimybę pateikti skundą Europos Komisijai. Peticijos pateikėjas 
Europos Komisijai turėtų pateikti visą susijusią informaciją, kuria remdamasi Komisija galėtų 
tirti šį klausimą.“


