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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.1.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0723/2012, adresată de Raphaël Murswieck, de cetățenie franceză și 
germană, privind probleme legate de plata transfrontalieră a taxelor și asigurărilor 
sociale între Franța și Germania

1. Rezumatul petiției

Până de curând, petiționarul a locuit în Franța, dar s-a mutat în Germania. Banca franceză al 
cărei client era i-a închis contul pentru că nu își mai are reședința în Franța. Petiționarul se 
află în imposibilitatea de a primi ajutorul social pentru îngrijirea copilului, la care are dreptul. 
De asemenea, petiționarul se află în imposibilitatea de a achita restul de taxe pe care le 
datorează, deoarece nu mai deține un cont bancar francez.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Cazul descris de petiționar se referă la tratarea plăților de către autoritățile franceze atunci 
când se utilizează un cont bancar german. Petiționarul s-a mutat din Franța în Germania în 
2011, iar banca franceză al cărei client era i-a închis contul pentru că nu își mai are reședința 
în Franța. Acum el vrea să achite restul de taxe pe care le datorează administrației fiscale 
franceze. Mai mult, el vrea să primească ajutorul social pentru îngrijirea fiicei sale din partea 
Casei de prestații familiale din Franța (Caisse d’Allocation Familiale – CAF de la Moselle) și 
a solicitat CAF de la Moselle să transfere aceste prestații către contul său bancar german prin 
transfer de credit. 
În 2011 și la începutul anului 2012, administrația fiscală franceză și CAF de la Moselle au 
refuzat aceste plăți și au sugerat că în ambele cazuri va fi necesar un cont bancar francez. 
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Administrația fiscală ar accepta numai un cont bancar francez – identificat prin IBAN și BIC 
– pentru a debita taxele respective din contul plătitorului. Atunci când petiționarul a încercat 
să achite datoriile față de administrația fiscală franceză prin intermediul schemei de transfer 
de credit SEPA către contul bancar francez identificat prin IBAN și BIC, astfel cum au 
sugerat autoritățile fiscale, nu a reușit să facă acest lucru din cauza imposibilității de a 
identifica contul acestuia din urmă. În plus, CAF de la Moselle ar putea transfera ajutorul 
social numai către un cont bancar francez al beneficiarului plății, din cauza dispozițiilor 
naționale. Nu ar putea fi acceptat un cont bancar german – identificat prin IBAN și BIC. 
Petiționarul susține că tratarea plăților de către autoritățile franceze ar trebui să fie posibilă în 
cazul oricărui cont bancar situat pe teritoriul Uniunii Europene și fără a fi necesară deținerea 
unui cont bancar francez. Doar această abordare ar fi în conformitate cu principiul liberei 
circulații a capitalurilor în Uniunea Europeană. Petiționarul dorește să știe dacă restul de taxe 
pe care le datorează administrației fiscale franceze ar putea fi, de asemenea, extras dintr-un 
cont bancar german sau oricare alt cont bancar situat pe teritoriul Uniunii Europene. În plus, 
el întreabă dacă practicile CAF de la Moselle din domeniul plăților și dispozițiile naționale 
corespunzătoare sunt în conformitate cu legislația actuală a UE și dorește să știe cum poate să 
acționeze pentru a obține ajutorul social respectiv. 

Observațiile Comisiei 

Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 
14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de 
transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 924/20091 promovează implementarea zonei unice de plăți în euro – SEPA. Articolul 9 din 
prezentul regulament tratează „Accesibilitatea plăților” și prevede că nu este permis unui 
plătitor care efectuează un transfer de credit pe teritoriul Uniunii Europene să solicite ca 
contul de plăți al beneficiarului plății să fie situat într-un anumit stat membru. Articolul 
prevede, de asemenea, că nu este permis unui beneficiar al plății care acceptă un transfer de 
credit sau care utilizează debitarea directă pentru a primi fonduri de la un plătitor care deține 
un cont de plăți situat pe teritoriul Uniunii Europene să solicite ca contul de plată al 
plătitorului să fie situat într-un anumit stat membru. 

Deoarece regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, nu mai este permis ca un 
utilizator al serviciilor de plată să solicite ca contul de plăți al partenerului său să fie situat 
într-un anumit stat membru (de exemplu, în Franța), atâta timp cât contul de plăți al 
partenerului este accesibil. În schimb, un cont de plăți situat în oricare stat membru (de 
exemplu, în Germania) trebuie să fie acceptat de un utilizator al serviciilor de plată. În acest 
context, în temeiul regulamentului, autoritățile franceze trebuie să accepte un cont bancar 
german pentru efectuarea plăților Regulamentul în vigoare satisface pe deplin cererile 
petiționarului. Unele state membre au procese naționale specifice în domeniul impozitelor, al 
salariilor sau al altor plăți sociale care impun deținerea unor conturi pe teritoriul țării de către 
utilizatori. Cu toate acestea, ca urmare a regulamentului sus-menționat, statele membre 
trebuie să modifice orice dispoziție națională existentă, dacă este necesar, care ar împiedica
aplicarea deplină a regulamentului. 
Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 260/2012 intră în sfera de competență a autorităților 
relevante de la nivel național. În conformitate cu articolul 10 din regulament, statele membre 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:EN:HTML
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au obligația să desemneze autorități competente responsabile cu asigurarea respectării 
prezentului regulament. Cu toate acestea, statele membre trebuie să înștiințeze Comisia 
Europeană cu privire la autoritățile competente până la 1 februarie 2013, prin urmare, Comisia 
Europeană nu deține informațiile cele mai exacte și finale privind autoritățile naționale 
competente din fiecare stat membru.

Concluzii

Comisia Europeană poate iniția acțiuni împotriva statelor membre în cazul unei transpuneri 
sau aplicări incorecte a legislației UE. 
Regulamentul (UE) nr. 260/2012 a intrat în vigoare la 31 martie 2012, abia după ce a avut loc 
schimbul de informații dintre petiționar și autoritățile franceze. Prin urmare, Comisia 
Europeană ar sugera ca petiționarul să se adreseze din nou administrației fiscale franceze și 
CAF de la Moselle pentru a verifica dacă acum ar fi pregătite să accepte un cont bancar 
german pentru manipularea plăților, având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 
nr. 260/2012. În ceea ce privește achitarea datoriilor către administrația fiscală franceză, 
petiționarul ar trebui să solicite din nou autorităților fiscale franceze detaliile concrete ale 
contului bancar – identificat prin IBAN și BIC – pentru a putea să efectueze cu succes un 
transfer de credit SEPA. Cu toate acestea, în cazul în care administrația fiscală franceză sau 
CAF de la Moselle continuă să refuze să trateze plățile în contextul contului bancar german, 
petiționarul poate, de asemenea, să ia în considerare adresarea acestei chestiuni pe lângă 
„Banque De France” și „Ministère de l'Economie et des Finances” din Franța care, printre 
altele, sunt responsabile cu SEPA în Franța. Linkurile relevante pentru paginile de internet ale 
acestor instituții sunt următoarele: 
Banque De France (www.banque-france.fr)
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Petiționarul ar putea, de asemenea, să prezinte cauza sa în fața instanțelor judecătorești 
naționale competente. 
În cele din urmă, autoritățile franceze competente trebuie să notifice Comisia Europeană, până 
la 1 februarie 2013, în ceea ce privește respectarea de către acestea a dispozițiilor stabilite în 
regulament. Dacă autoritățile competente nu respectă regulamentul în perioada stabilită, 
petiționarul ar putea să ia în considerare depunerea unei plângeri pe lângă Comisia 
Europeană. Petiționarul ar trebui să furnizeze Comisiei Europene toate informațiile relevante 
care îi permit să investigheze situația. 


