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Temats: Lūgumraksts Nr. 0723/2012, ko iesniedza Francijas un Vācijas 
valstspiederīgais Raphaël Murswieck, par pārrobežu maksājumu problēmām 
nodokļiem un sociālajiem pabalstiem starp Vāciju un Franciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nesen dzīvoja Francijā, bet tagad ir pārcēlies uz Vāciju.
Lūgumraksta iesniedzēja banka Francijā ir slēgusi viņa kontu, jo viņš vairs nav šīs valsts 
iedzīvotājs. Viņš vairs nevar saņemt sociālos pabalstus bērnu aprūpei, uz kuriem viņam 
joprojām ir tiesības. Viņš vairs nevar arī samaksāt atlikušo nodokļu parādu, jo viņa bankas 
konts Francijā ir slēgts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēja aprakstītais gadījums attiecas uz Francijas varas iestāžu rīcību 
attiecībā uz maksājumiem, kuriem tiek izmantots bankas konts Vācijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs pārcēlās no Francijas uz Vāciju 2011. gadā, un banka Francijā slēdza viņa bankas 
kontu, jo viņš vairs nebija Francijas iedzīvotājs. Šobrīd viņš vēlas samaksāt atlikušos nodokļu 
parādus Francijas nodokļu iestādēm. Turklāt viņš vēlas saņemt sociālos pabalstus meitas 
aprūpei no Francijas Ģimenes pabalstu departamenta (Caisse d’Allocation Familiale — CAF 
de la Moselle) un prasīja CAF de la Moselle pārskaitīt šos pabalstus uz viņa bankas kontu 
Vācijā, izmantojot kredīta pārvedumu. 
Francijas nodokļu iestādes un CAF de la Moselle 2011. gadā un 2012. gada sākumā atteicās 
veikt šos maksājumus un noteica, ka abos gadījumos ir nepieciešams bankas konts Francijā. 
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Attiecīgo nodokļu parādu debetēšanai no maksātāja konta nodokļu iestādes pieņemtu tikai 
Francijas bankas kontus, kas identificēti ar IBAN un BIC. Kad lūgumraksta iesniedzējs centās 
samaksāt parādus Francijas nodokļu iestādēm, veicot SEPA kredīta pārvedumu uz Francijas 
bankas kontu, kas identificēts ar IBAN un BIC, kā to bija ieteikušas Francijas nodokļu 
iestādes, tas neizdevās, jo nebija iespējams identificēt nodokļu iestāžu kontu. Turklāt CAF de 
la Moselle varēja pārskaitīt sociālos pabalstus tikai uz naudas saņēmēja bankas kontu 
Francijā, kā to paredz valsts noteikumi. Vācijas bankas konts, kas identificēts ar IBAN un 
BIC, netika pieņemts. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Francijas varas iestādēm būtu jāspēj apstrādāt 
maksājumus, kuriem izmantots jebkurš konts Eiropas Savienībā, un ka nebūtu obligāti 
jāizmanto bankas konts Francijā. Tikai šī pieeja atbilstu principam par kapitāla brīvu apriti 
Eiropas Savienībā. Lūgumraksta iesniedzējs vaicā, vai atlikušos nodokļu parādus Francijas 
nodokļu iestādēm varētu debetēt arī no bankas konta Vācijā vai no jebkura cita bankas konta 
Eiropas Savienībā. Viņš turklāt vaicā, vai CAF de la Moselle maksājumu prakse un attiecīgie 
valsts noteikumi atbilst pašreizējiem ES tiesību aktiem un kā rīkoties, lai saņemtu attiecīgos 
sociālos pabalstus. 

Komisijas komentāri 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko 
nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem eiro 
un groza Regulu (EK) Nr. 924/20091, sekmē vienotās eiro maksājumu telpas — SEPA —
ieviešanu. Šīs regulas 9. pants attiecas uz maksājumu pieejamību, un tajā noteikts, ka 
maksātājs, kas veic kredīta pārvedumu Eiropas Savienībā, nedrīkst pieprasīt maksājumu 
saņēmēja konta atrašanos noteiktā dalībvalstī. Tajā arī noteikts, ka maksājumu saņēmējs, kas 
saņem kredīta pārvedumu vai izmanto tiešā debeta maksājumu, lai iekasētu līdzekļus no 
maksātāja Eiropas Savienībā, nedrīkst pieprasīt maksātāja maksājumu konta atrašanos 
noteiktā dalībvalstī. 

Tā kā šī regula ir tieši jāpiemēro visās dalībvalstīs, maksājumu pakalpojumu lietotājs vairs 
nedrīkst noteikt, ka darījuma partnera maksājumu kontam jāatrodas noteiktā dalībvalstī 
(piemēram, Francijā), ar noteikumu, ka šis darījuma partnera maksājumu konts ir 
sasniedzams. Tā vietā maksājumu pakalpojumu lietotājam jāpieņem maksājumu konts, kas 
atrodas jebkurā dalībvalstī (piemēram, Vācijā). Pamatojoties uz šo informāciju, saskaņā ar 
minēto regulu Francijas varas iestādēm jāpieņem bankas konts Vācijā maksājumu veikšanai. 
Spēkā esošā regula pilnīgi atbilst lūgumraksta iesniedzēja prasībām. Dažās dalībvalstīs ir īpaši 
valsts procesi attiecībā uz nodokļiem, algām vai sociālajiem maksājumiem, kuru dēļ 
lietotājiem jāizmanto valsts konti. Tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto regulu, dalībvalstīm, ja 
nepieciešams, jāveic izmaiņas tajos spēkā esošajos valsts noteikumos, kas kavē minētās 
regulas pilnīgu ieviešanu. 
Par Regulas (ES) Nr. 260/2012 piemērošanu ir atbildīgas valsts kompetentās iestādes. 
Saskaņā ar šīs regulas 10. pantu dalībvalstīm ir pienākums norīkot kompetentas iestādes, kuru 
pienākums ir nodrošināt šīs regulas ievērošanu. Tomēr dalībvalstīm jāinformē Eiropas 
Komisija par kompetentajām iestādēm tikai līdz 2013. gada 1. februārim, tādējādi Eiropas 
Komisijas rīcībā nav visprecīzākās galīgās informācijas par kompetentajām valsts iestādēm 
                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:LV:HTML.
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katrā dalībvalstī.

Secinājumi

Eiropas Komisija var sākt pasākumus pret dalībvalstīm gadījumos, ja ES tiesību akti tiek 
nepareizi transponēti vai piemēroti. 
Regula (ES) Nr. 260/2012 stājās spēkā 2012. gada 31. martā, t. i., pēc tam, kad lūgumraksta 
iesniedzējs jau bija sazinājies ar Francijas varas iestādēm. Tāpēc Eiropas Komisija iesaka 
lūgumraksta iesniedzējam atkārtoti pārbaudīt, vai Francijas nodokļu iestādes un CAF de la 
Moselle šobrīd būtu gatavi pieņemt bankas kontu Vācijā maksājumu veikšanai, ņemot vērā 
Regulas (ES) Nr. 260/2012 noteikumus. Attiecībā uz parādu samaksu Francijas nodokļu 
iestādēm lūgumraksta iesniedzējam būtu arī atkārtoti jāprasa konkrētā informācija par 
Francijas nodokļu iestāžu bankas kontu, kas identificēts ar IBAN un BIC, lai varētu veiksmīgi 
veikt SEPA kredīta pārvedumu. Tomēr, ja Francijas nodokļu iestādes un CAF de la Moselle
turpina atteikties apstrādāt maksājumus, kuros izmantots bankas konts Vācijā, lūgumraksta 
iesniedzējs var apsvērt arī iespēju vērsties pie Banque De France un Francijas Ministère de 
l'Economie et des Finances, kas cita starpā ir atbildīgas par SEPA Francijā. Attiecīgās saites 
uz šo iestāžu tīmekļa vietnēm ir šādas: 
Banque De France (www.banque-france.fr), 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr).
Lūgumraksta iesniedzējs var arī vērsties kompetentajās valsts tiesās. 
Visbeidzot, Francijas kompetentajām iestādēm līdz 2013. gada 1. februārim jāpaziņo Eiropas 
Komisijai par to atbilstību minētās regulas noteikumiem. Ja kompetentās iestādes līdz 
norādītajam datumam nenodrošina savu atbilstību minētajai regulai, lūgumraksta iesniedzējs 
var apsvērt arī sūdzības iesniegšanu Eiropas Komisijai. Lūgumraksta iesniedzējam būtu 
jāsniedz Eiropas Komisijai visa būtiskā informācija, kas ļautu izmeklēt šo jautājumu. 


