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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0144/2020 af N.D., kroatisk statsborger, om uetisk praksis i 
banksektoren i Kroatien

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på de nationale og internationale regler om 
pengeoverførsler, som kroatiske banker, den kroatiske nationalbank og landets 
finansministerium anvender. I henhold til disse regler beskattes en enkelt transaktion flere 
gange. Andrageren forklarer, at kreditkortejere i Kroatien kan have forskellige valutaer på 
deres konto, selv om den valuta, der er knyttet til deres konti, er euro. Ved overførsel af euro 
til dollars beskattes brugerne to gange for den samme transaktion: én gang fra euro til kroatisk 
kuna og én gang fra kuna til dollars. Dette problem er endnu værre, hvis transaktionen er fra 
dollars til dollars, fordi brugerne bliver beskattet fire gange: fra dollars til kuna, kuna til euro, 
euro til kuna og kuna til dollars. Andrageren mener, at mens denne praksis muligvis er lovlig, 
er den ikke etisk og bør revideres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. maj 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. august 2020

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, antager Kommissionen, at hans 
bank, når han overfører penge, udfører adskillige valutaomregninger, der ikke synes 
nødvendige.
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I forordning (EF) nr. 924/20091 som ændret ved forordning (EU) 2019/518 er der i artikel 3b 
fastsat krav om større gennemsigtighed i forbindelse med kreditoverførsler i EU-valutaer og 
mellem EU-betalingstjenesteudbydere: 

1. Når en valutaomregningstjeneste tilbydes af betalerens betalingstjenesteudbyder i 
forbindelse med en kreditoverførsel [...], skal betalingstjenesteudbyderen [...], før 
betalingstransaktionen initieres, informere betaleren på en klar, neutral og forståelig måde om 
de anslåede gebyrer for valutaomregningstjenester, der gælder for kreditoverførslen. 

Derudover er der i direktiv 2014/92/EU2 (direktivet om betalingskonti), i dets artikel 4, indført 
krav om gennemsigtighed i de gebyrer, der er knyttet til betalingskonti: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af betalingstjenester, i god tid inden de indgår en aftale 
om en betalingskonto med en forbruger, udleverer et gebyroplysningsdokument til forbrugeren 
i papirform eller på et andet varigt medium [...]. 

Det giver også mulighed for at flytte over til en anden betalingskonto, jf. artikel 9: 

Medlemsstaterne sikrer, at betalingstjenesteudbydere yder en flytningsservice som beskrevet i 
artikel 10 mellem betalingskonti i samme valuta til alle forbrugere, der åbner eller har en 
betalingskonto hos en udbyder af betalingstjenester på den pågældende medlemsstats område.

Endelig bestemmes følgende i artikel 12, stk. 4: Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle gebyrer, 
som den overførende eller den modtagende betalingstjenesteudbyder opkræver fra forbrugeren 
[...], er rimelige og i overensstemmelse med den pågældende betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger.

Konklusion

I betragtning af ovenstående konkluderer Kommissionen, at de tilsyneladende unødvendige 
valutaomregninger ganske vist er en utilfredsstillende praksis set ud fra andragerens synspunkt, 
men at der ikke er tale om en overtrædelse af EU-retten. Desuden indeholder EU-retten regler 
om, at forbrugerne skal oplyses om gebyrer, og at det skal være muligt at skifte til en 
betalingskonto hos en anden udbyder af betalingstjenester efter eget valg. Kommissionen er 
således ikke berettiget til at træffe yderligere foranstaltninger i denne sag.
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