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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0723/2012, którą złożył Raphaël Murswieck (Francja i Niemcy) 
w sprawie problemów z transgranicznymi płatnościami w zakresie 
podatków i świadczeń socjalnych w przypadku Niemiec i Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję do niedawna mieszkał we Francji, jednak przeprowadził się do Niemiec. 
Jego francuski bank zamknął mu rachunek, ponieważ składający petycję nie mieszka już 
w tym kraju. Nie może on w związku z tym otrzymywać świadczeń socjalnych na opiekę nad 
małoletnim dzieckiem, do których nadal jest uprawniony. Nie jest też w stanie spłacić 
zaległości podatkowych, a wszystko to ze względu na to, że nie posiada francuskiego 
rachunku bankowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Sprawa opisana przez składającego petycję dotyczy obsługiwania przez władze francuskie 
płatności w przypadku korzystania z niemieckiego rachunku bankowego. W 2011 r. 
składający petycję przeprowadził się z Francji do Niemiec. Francuski bank zamknął jego 
rachunek bankowy, ponieważ składający petycję nie mieszka już we Francji. Obecnie 
składający petycję pragnie spłacić zaległości podatkowe wobec francuskich organów 
podatkowych. Chce on ponadto otrzymywać świadczenia socjalne na opiekę nad córką od 
francuskiego wydziału ds. świadczeń rodzinnych (Caisse d’Allocation Familiale – CAF de la 
Moselle) i wystąpił do CAF de la Moselle o przekazywanie tych świadczeń w oparciu o 
polecenie przelewu na jego niemiecki rachunek bankowy. 



PE504.265v01-00 2/3 CM\925864PL.doc

PL

W 2011 r. i na początku 2012 r. francuskie organy podatkowe i CAF de la Moselle odmówiły 
dokonania tych płatności, stwierdzając, że w obu przypadkach niezbędny byłby francuski 
rachunek bankowy. W przypadku obciążenia rachunku płatnika w związku z zapłatą 
odnośnych zaległości podatkowych organy podatkowe uznają tylko francuski rachunek 
bankowy, identyfikowany w oparciu o IBAN i BIC. Kiedy składający petycję zgodnie z 
sugestią francuskich organów podatkowych próbował spłacić swoje zaległości wobec tych 
organów, składając polecenie przelewu SEPA na francuski rachunek bankowy 
identyfikowany w oparciu o IBAN i BIC, operacja ta nie powiodła się ze względu na 
niemożność zidentyfikowania tego rachunku. Ponadto CAF de la Moselle może przekazać 
świadczenia socjalne tylko na francuski rachunek bankowy odbiorcy, ponieważ tak stanowią 
przepisy krajowe. Nie było możliwe uwzględnienie niemieckiego rachunku bankowego, który 
identyfikowany jest w oparciu o IBAN i BIC. 
Składający petycję informuje, że władze francuskie powinny mieć możliwość dokonywania 
płatności na jakikolwiek rachunek bankowy w Unii Europejskiej. Nie powinna zachodzić 
konieczność posiadania francuskiego rachunku bankowego. Tylko takie podejście byłoby 
zgodne z zasadą swobodnego przepływu kapitału w Unii Europejskiej. Składający petycję 
zapytuje, czy zaległości podatkowe wobec francuskich organów podatkowych mogłyby też 
zostać spłacone z niemieckiego rachunku bankowego lub jakiegokolwiek innego rachunku 
bankowego w Unii Europejskiej. Następnie zapytuje on, czy praktyki płatnicze CAF de la 
Moselle oraz odnośne przepisy krajowe są zgodne z obowiązującym prawodawstwem UE 
oraz jak ma postępować, by uzyskać rzeczone świadczenia socjalne. 

Uwagi Komisji 

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 
r. ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i 
poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/20091 wspiera się 
wprowadzenie jednolitego obszaru płatności w euro – SEPA. Artykuł 9 tego rozporządzenia 
dotyczy „dostępności płatności” i stanowi, że płatnik wykonujący polecenie przelewu w Unii 
Europejskiej nie może żądać, by rachunek płatniczy odbiorcy znajdował się w konkretnym 
państwie członkowskim. Stanowi on też, że odbiorca przyjmujący polecenie przelewu lub 
stosujący polecenie zapłaty celem pobrania środków od płatnika w Unii Europejskiej nie 
może żądać, by rachunek płatniczy płatnika znajdował się w konkretnym państwie 
członkowskim. 

Ponieważ rozporządzenie to ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach 
członkowskich, użytkownik usług płatniczych nie może już określać, że rachunek płatniczy 
kontrahenta musi znajdować się w konkretnym państwie członkowskim (np. we Francji), o ile 
rachunek płatniczy kontrahenta ma zdolność odbiorczą. Użytkownik usług płatniczych musi 
natomiast przyjąć rachunek płatniczy znajdujący się w jakimkolwiek państwie członkowskim 
(np. w Niemczech). Na tej podstawie, na mocy przedmiotowego rozporządzenia, władze 
francuskie muszą akceptować niemiecki rachunek bankowy przy dokonywaniu płatności. 
Obowiązujące rozporządzenie całkowicie spełnia oczekiwania składającego petycję. W 
niektórych państwach członkowskich istnieją szczegółowe procedury krajowe dotyczące 
podatków, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w których to przypadkach użytkownicy 
muszą posiadać rachunki krajowe. Jednak w wyniku przyjęcia wspomnianego wyżej 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:PL:HTML
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rozporządzenia państwa członkowskie, w stosownych przypadkach, muszą zmienić wszelkie 
istniejące przepisy krajowe, które uniemożliwiałyby wdrożenie tego aktu prawnego. 
Stosowanie rozporządzenia (UE) nr 260/2012 leży w gestii właściwych organów na szczeblu 
krajowym. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia państwa członkowskie są zobowiązane do 
wyznaczenia właściwych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania tego 
aktu prawnego. Jednak państwa członkowskie muszą powiadomić Komisję do dnia 1 lutego 
2013 r. o właściwych organach, Komisja Europejska nie dysponuje zatem najbardziej 
adekwatnymi i ostatecznymi informacjami na temat właściwych organów krajowych w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Wnioski

Komisja Europejska może inicjować działania przeciwko państwom członkowskim w 
przypadkach niewłaściwej transpozycji czy niewłaściwego stosowania prawa UE. 
Rozporządzenie (UE) nr 260/2012 weszło w życie w dniu 31 marca 2012 r., czyli już po 
wymianie informacji między składającym petycję a władzami francuskimi. Komisja 
Europejska sugerowałaby zatem, aby składający petycję ponownie sprawdził, czy francuskie 
organy podatkowe i CAF de la Moselle, mając na uwadze przepisy rozporządzenia (UE) 
nr 260/2012, nie byłyby obecnie gotowe zaakceptować niemieckiego rachunku bankowego do 
obsługi płatności. Jeżeli chodzi o spłatę zadłużenia wobec francuskich organów podatkowych, 
składający petycję powinien ponownie wystąpić o podanie konkretnego rachunku bankowego 
tych organów, identyfikowanego w oparciu o IBAN i BIC, tak aby móc skutecznie złożyć 
polecenie przelewu SEPA. Jeżeli jednak francuskie organy podatkowe i CAF de la Moselle 
nadal będą odmawiać obsługi płatności przy użyciu niemieckiego rachunku bankowego, 
składający petycję może też rozważyć poruszenie tej kwestii w ramach kontaktów z 
francuskim bankiem centralnym (Banque De France) i francuskim Ministerstwem Gospodarki 
i Finansów (Ministère de l’Economie et des Finances), które to organy są między innymi 
odpowiedzialne za SEPA we Francji. Oto odnośne linki do stron internetowych tych 
instytucji: 
Banque De France (www.banque-france.fr). 
Ministère de l’Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr).
Składający petycję może też wnieść sprawę do właściwych sądów krajowych. 
Wreszcie właściwe organy francuskie muszą powiadomić Komisję Europejską do dnia 
1 lutego 2013 r., w jaki sposób przestrzegają przepisów określonych w rzeczonym 
rozporządzeniu. Jeżeli w przewidzianym okresie właściwe organy nie zapewnią 
przestrzegania tego rozporządzenia, składający petycję może rozważyć wniesienie skargi do 
Komisji Europejskiej. Składający petycję musiałby przekazać Komisji Europejskiej wszystkie 
odnośne informacje umożliwiające zbadanie tej sprawy. 


