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Suġġett: Petizzjoni 0723/2012, imressqa minn Raphaël Murswieck, ta’ ċittadinanza 
Franċiża u Ġermaniża, dwar problemi ta’ pagamenti transkonfinali għat-
taxxa u l-benefiċċji soċjali bejn il-Ġermanja u Franza 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant sa ftit ilu kien jgħix Franza iżda issa mar joqgħod il-Ġermanja. Il-bank Franċiż 
tiegħu għalaq il-kont tiegħu għaliex mhuwiex iżjed residenti fil-pajjiż. Sar impossibbli għalih 
li jirċievi l-benefiċċji soċjali għall-kura tal-ulied, li hu għadu intitolat għalihom. Sar ukoll 
impossibbli għalih li jħallas id-dejn tat-taxxa li baqagħlu, dan kollu għaliex m’għandux kont 
tal-bank Franċiż.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Il-każ deskritt mill-petizzjonant jirreferi għall-immaniġġjar tal-ħlasijiet minn awtoritajiet 
Franċiżi meta jintuża kont tal-bank Ġermaniż. Il-petizzjonant telaq minn Franza biex imur 
joqgħod il-Ġermanja fl-2011 u l-bank Franċiż tiegħu għalaqlu l-kont tal-bank għax ma kienx 
għadu residenti fi Franza. Issa huwa jrid iħallas id-dejn tat-taxxa li baqagħlu mal-awtoritajiet 
tat-taxxa Franċiżi. Barra minn hekk, jixtieq jirċievi benefiċċji soċjali għall-kura tal-ulied ta’ 
bintu mid-dipartiment Franċiż tal-benefiċċji tal-familja (Caisse d’Allocation Familiale - CAF 
de la Moselle) u talab lill-CAF de la Moselle tittrasferi dawn il-benefiċċji permezz ta’ 
trasferiment ta’ kreditu fil-kont tal-bank Ġermaniż tiegħu. 
Fl-2011 u fil-bidu tal-2012, l-awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi u l-CAF de la Moselle rrifjutaw 
dawn il-pagamenti u sostnew li fiż-żewġ każijiet huwa meħtieġ kont tal-bank Franċiż. L-
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awtoritajiet tat-taxxa jaċċettaw biss kont tal-bank Franċiż – identifikat b’IBAN jew b’BIC –
sabiex inaqqsu d-dejn tat-taxxa rispettiv mill-kont tal-pagatur. Meta l-petizzjonant prova 
jħallas id-dejn tiegħu mal-awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi billi jagħmel trasferiment ta’ kreditu 
SEPA fil-kont tal-bank Franċiż identifikat b’IBAN u b’BIC kif issuġġerewlu l-awtoritajiet tat-
taxxa Franċiżi, dan ma rnexxiex minħabba li kien impossibbli li jkun identifikat il-kont ta’ 
dawn tal-aħħar. Barra minn hekk, il-CAF de la Moselle tista’ tittrasferixxi biss benefiċċji 
soċjali f’kont tal-bank ta’ min jitħallas Franċiż minħabba f’dispożizzjonijiet nazzjonali. Kont 
tal-bank Ġermaniż– identifikat b’IBAN u b’BIC – ma jistax jiġi aċċettat. 
Il-petizzjonant jilmenta li l-immaniġġjar tal-ħlasijiet mill-awtoritajiet Franċiżi għandu jkun 
possibbli ma’ kwalunkwe kont tal-bank fi ħdan l-Unjoni Ewropea u mingħajr il-ħtieġa ta’ 
kont tal-bank Franċiż. Dan l-approċċ biss ikun skont il-prinċipji tal-moviment liberu tal-
kapital fl-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant jistaqsi jekk id-dejn tat-taxxa li baqagħlu mal-
awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi jistax jitnaqqas ukoll minn kont tal-bank Ġermaniż jew minn 
kwalunkwe kont tal-bank ieħor fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa jistaqsi 
jekk il-prattiki ta’ ħlas tal-CAF de la Moselle u tad-dispożizzjonijiet nazzjonali rispettivi 
humiex skont il-leġlazzjoni attwali tal-UE u jistaqsi kif jista’ jipproċedi biex jieħu l-benefiċċji  
soċjali rispettivi. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u tan-negozju għat-trasferimenti ta’ kreditu 
u debiti diretti f’euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/20091 jippromwovi l-
implimentazzjoni taż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro – SEPA. L-Artikolu 9 ta’ dan ir-
Regolament jitratta l-“Aċċessibbiltà tal-pagamenti” u jiddetermina li pagatur li jagħmel 
trasferiment ta’ kreditu fi ħdan l-Unjoni Ewropea m’għandux permess  jitlob li l-kont tal-
pagament ta’ min qed jitħallas ikun fi Stat Membru speċifiku. Jistipula wkoll li min qed 
jitħallas jaċċetta trasferiment ta’ kreditu jew juża debitu dirett biex jiġbor il-fondi mingħand 
pagatur fi ħdan l-Unjoni Ewropea m'għandux permess jitlob li l-kont tal-pagament tal-pagatur 
ikun fi Stat Membru speċifiku. 

Peress li r-Regolament huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha, utent tas-servizzi 
tal-pagament m’għadx għandu permess jiddetermina li l-kont tal-pagament tal-kontoparti 
tiegħu jkun fi Stat Membru speċifiku (eż. fi Franza), sakemm il-kont tal-pagament tal-
kontroparti jista’ jintlaħaq. Minflok, kont tal-pagament fi kwalunkwe Stat Membru (eż. fil-
Ġermanja) irid jiġi aċċettat minn utent tas-servizzi tal-pagament. F’dan il-kuntest, skont ir-
Regolament, l-awtoritajiet Franċiżi għandhom jaċċettaw kont tal-bank Ġermaniż biex jagħmlu 
pagamenti. Ir-Regolament stabbilit jissodisfa għalkollox it-talbiet tal-petizzjonant. Xi Stati 
Membri għandhom proċessi nazzjonali speċifiċi dwar pagamenti soċjali, tat-taxxa jew tas-
salarju li jeħtieġu li l-utenti jkollhom kontijiet fil-pajjiż stess. Madankollu, konsegwentement 
għar-Regolament imsemmi hawn fuq, l-Istati Membri għandhom jimmodifikaw kwalunke 
dispożizzjoni nazzjonali eżistenti, jekk meħtieġ, li tipprevjeni l-infurzar sħiħ tar-Regolament. 
L-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 260/2012 taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-
awtoritajiet kompetenti f’livell nazzjonali. Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament, l-Istati 
Membri huma obbligati li jaħtru awtoritajiet kompetenti responsabbli li jiżguraw konformità 
ma’ dan ir-Regolament. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw biss lill-
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:EN:HTML
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Kummissjoni Ewropea dwar l-awtoritajiet kompetenti sal-1 ta’ Frar 2013, u għaldaqstant il-
Kummissjoni Ewropea m’għandhiex l-aktar informazzjoni preċiża u finali dwar l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti f’kull Stat Membru.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tibda azzjoni kontra l-Istati Membri f’każijiet ta’ 
traspożizzjoni jew applikazzjoni żbaljata tal-liġi tal-UE. 
Ir-Regolament (UE) Nru 260/2012 daħal fis-seħħ fil-31 ta’ Marzu 2012, li jiġi wara l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn il-petizzjonant u l-awtoritajiet Franċiżi. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni Ewropea tissuġġerixxi li l-petizzjonant jivverifika mill-ġdid mal-awtoritajiet tat-
taxxa Franċiżi u mal-CAF de la Moselle, jekk issa humiex lesti li jaċċettaw kont tal-bank 
Ġermaniż għall-immaniġġjar tal-ħlasijiet b’kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru 260/2012. Fir-rigward tal-ħlas tad-dejn mal-awtoritajiet tat-taxxa 
Franċiżi, il-petizzjonant għandu jerġa’ jistaqsi wkoll għad-dettalji konkreti tal-kont tal-bank –
identifikat b’IBAN u b’BIC – tal-awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi, sabiex ikun jista’ jirnexxilu 
jagħmel trasferiment ta’ kreditu SEPA. Madankollu, jekk l-awtoritajiet tat-taxxa Franċiżi u l-
CAF de la Moselle jkomplu jirrifjutaw l-immaniġġjar tal-ħlasijiet fil-kuntest ta’ kont tal-bank 
Ġermaniż, il-petizzjonant jista’ jikkunsidra wkoll li jqajjem din il-kwistjoni mal-‘Banque de 
France’ u mal-‘Ministère de l'Economie et des Finances’ ta’ Franza li huma, fost l-oħrajn, 
responsabbli mis-SEPA fi Franza. Il-links rilevanti għas-siti ta’ dawn l-istituzzjonijiet huma 
kif ġej: 
Banque De France (www.banque-france.fr) 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Il-petizzjonant jista’ wkoll iġib il-każ quddiem il-qrati nazzjonali kompetenti. 
Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet Franċiżi kompetenti jeħtieġ jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
Ewropea sal-1 ta’ Frar 2013 bil-konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet stipulati fir-
Regolament. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jonqsu milli jkunu konformi mar-Regolament fil-
perjodu stipulat, il-petizzjonant jista’ jikkunsidra jressaq ilment quddiem il-Kummissjoni 
Ewropea. Il-petizzjonant ikun jeħtieġ li jipprovdi l-Kummissjoni Ewropea bl-informazzjoni 
rilevanti kollha li tħalliha tinvestiga l-kwistjoni. 


