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Udvalget for Andragender

30.10.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1550/2012 af Hammann, tysk statsborger, for Euro Media Trade 
GmbH om de tyske myndigheders afvisning af at anerkende PayPal-konti

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de tyske skattemyndigheders afvisning af at anerkende PayPal-
kontoudtog som bevis for betaling med den begrundelse, at de ikke kan efterprøves. 
Skattemyndighederne kræver trykte udtog, som imidlertid ikke udstedes af PayPal-banken i 
Luxembourg. Andrageren anser dette for at være forskelsbehandling for loven og fremfører, 
at de tyske skattemyndigheders bestemmelser er ude af takt med ånden bag det europæiske 
indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Andrageren, et selskab med navnet Euro Media Trade GmbH, som allerede var blevet opløst 
på tidspunktet for indgivelsen af andragendet (se nedenfor), kritiserer, at 
skattemyndighederne i forbindelse med en særlig skatterevision angiveligt ikke 
accepterede/anerkendte en bankkonto, som andrageren havde hos PayPal i Luxembourg. 
Ifølge andrageren skyldes det, at kontoudtogene fra PayPal ikke opfyldte kravene til 
dokumenter til brug i tysk skatteregnskabsaflæggelse, eftersom man til det formål kræver 
trykte bankkontoudtog, hvilket PayPal ikke udsteder og heller ikke skal udstede i henhold til 
luxembourgsk ret.

Andrageren anfører, at omkring 70–80 % af omsætningen i virksomheden i kraft af, at den 
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driver e-handel, stammer fra betalinger foretaget via PayPal. Andrageren henviser til 
afgørelser truffet af en central skatteforvaltning (Oberfinanzdirektion), dog uden at anføre, om 
skattemyndighederne har baseret deres vurdering på disse afgørelser. Andrageren påstår, at 
den manglende accept af PayPal-konti er uforenelig med det indre marked.

Andragendet er formuleret på en meget koncentreret måde, og beskrivelsen er meget vag. 
Eksempelvis nævner andrageren en særlig skatterevision (“Sondersteuerprüfung”) uden 
nærmere angivelse af, om der er tale om indkomstskat, lønskat eller moms.

Derudover anfører andrageren, at skattemyndighederne ikke accepterede PayPal-kontoen i 
Luxembourg. Igen har andrageren undladt at give en forklaring, i dette tilfælde på, hvad 
konsekvenserne af denne manglende accept var. Det er heller ikke klart, hvilke formål 
PayPal-kontoen blev brugt til. I forbindelse med sit svar antager Kommissionen, at den blev 
brugt til at modtage kontantbetalinger på fra kunder, der foretog indkøb på andragerens 
websted.

Eftersom de fremlagte oplysninger er meget vage, kan Kommissionen kun give generelle svar 
baseret på gældende lovgivning. Kommissionen kan ikke tage stilling til andragerens 
individuelle situation, da den ville være nødt til at basere sin vurdering på antagelser, som 
ikke kan verificeres.

Kommissionen prøvede at kontakte andrageren for at få yderligere oplysninger med henblik 
på at foretage en samlet vurdering af den påståede forskelsbehandling af andrageren.

Det var ikke muligt at nå andrageren pr. telefon, da telefonnumrene i andragendet var blevet 
lukket. Et check i det tyske handelsregister afslørede, at andrageren Euro Media Trade GmbH 
var blevet opløst den 18. juli 2012, hvilket var fire måneder før indgivelsen af nærværende 
andragende.

Pligten til at føre regnskab er nedfældet i artikel 145 ff. i den tyske skattelov 
(Abgabenordnung – AO)1. Disse bestemmelser finder anvendelse på enheder, der har pligt til 
at føre regnskab, ligesom andrageren, som var et selskab med begrænset ansvar (GmbH) med 
hjemsted i Tyskland.

I artikel 145 i AO – Generelle krav til bogføring og registrering – fastsættes følgende:

(1) Bogføringen skal tilrettelægges således, at den inden for rimelig tid kan give en 
kyndig tredjemand et overblik over virksomhedens situation. Virksomhedens 
dispositioner skal kunne spores med hensyn til deres oprindelse og afvikling.

(2) Registreringerne foretages på en sådan måde, at det skattemæssige formål, som de 
registrerede data skal opfylde, bliver opfyldt.

I artikel 146 i AO – Regler for bogføring og registrering – fastsættes følgende:

(1) Bogføring og øvrig påkrævet registrering skal foretages på en fuldstændig, 
korrekt, rettidig og ordentlig måde. Indbetalinger og udbetalinger registreres dagligt.

                                               
1 Gengivet fra det tyske websted www.gesetze-im-internet.de, der vedligeholdes af det tyske justitsministerium. 



CM\1010209DA.doc 3/5 PE523.139v01-00

DA

…

(4) Bogførte eller registrerede data må ikke ændres på en sådan måde, at det ikke 
længere er muligt at se, hvad det oprindelige indhold var. Der må heller ikke 
foretages ændringer af en sådan art, at det er usikkert, om de blev foretaget ved den 
oprindelige bogføring eller registrering eller på et senere tidspunkt.

(5) Bogføringen og den øvrige påkrævede registrering kan også bestå af arkivering af 
bilag på ordentlig vis og kan også foretages på dataopbevaringsanordninger i det 
omfang, disse former for bogføring og den dertil anvendte metode er i 
overensstemmelse med principperne om ordentlig bogføring; for så vidt angår 
registrering af data, der udelukkende foretages i medfør af skattelovgivning, er den 
anvendte metode kun lovlig, hvis de registrerede data opfylder det skattemæssige 
formål, som registreringerne skal opfylde. Når de bogførte og de øvrige data, der 
kræves registreret, opbevares på dataopbevaringsanordninger, skal det især sikres, at 
dataene i opbevaringsperioden kan tilgås på et hvilket som helst tidspunkt og kan 
gøres læsbare omgående. Dette gælder også med henblik på skattemyndighedernes 
beføjelser i medfør af artikel 147, stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse.

I artikel 147 i AO – Regler for opbevaring af dokumenter – fastsættes følgende:

(1) Følgende dokumenter opbevares omhyggeligt:

1. bogføringsdokumenter og øvrige registreringsdokumenter, fortegnelser over 
lagerbeholdninger, årsberetninger, situationsberetninger, åbningsbalancer såvel som 
driftsinstruktioner og andre organisatoriske dokumenter, der er nødvendige for 
forståelsen deraf, ...

4. regnskabsdokumenter, …

5. andre dokumenter for så vidt som de har skattemæssig relevans.

(2) Med undtagelse af årsregnskaberne, åbningsbalancen, og de i stk. 1, punkt 4a, 
nævnte dokumenter kan de i stk. 1 nævnte dokumenter opbevares som gengivelser på 
billedopbevaringsanordninger eller på andre dataopbevaringsanordninger, hvor dette 
er foreneligt med principperne om ordentlig bogføring, og det sikres, at gengivelserne 
eller dataene

1. visuelt svarer til de handels- og forretningsmæssige breve, der er modtaget, og til 
bogføringsoptegnelserne og for så vidt angår deres indhold til de andre dokumenter, 
når de gøres læsbare

2. når som helst i opbevaringsperioden kan tilses, kan gøres læsbare omgående og 
kan bearbejdes maskinelt. ….

(5) Den, der fremlægger opbevaringspligtige dokumenter i form af en gengivelse på en 
billedopbevaringsanordning eller på andre dataopbevaringsanordninger, skal for 
egen regning stille et hvilket som helst hjælpemiddel til rådighed, der er nødvendigt 
for at gøre dokumenterne læsbare; på skattemyndighedens anmodning skal 
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vedkommende for egen regning og omgående udskrive alle eller dele af dokumenterne 
eller fremskaffe gengivelser, som kan læses uden hjælpemidler.

(6) Når de i stk. 1 omhandlede dokumenter er blevet skabt ved hjælp af et 
databehandlingssystem, har skattemyndigheden ret til i forbindelse med en ekstern 
revision at få indsigt i de opbevarede data og til at benytte databehandlingssystemet 
til at undersøge disse dokumenter. Den kan også under en ekstern revision kræve, at 
dataene bearbejdes automatisk efter dens regler, eller at de opbevarede dokumenter 
og registreringer gøres tilgængelige for myndigheden på maskinlæsbare 
dataopbevaringsanordninger. Omkostningerne bæres af skatteyderen.

På grundlag af disse lovbestemmelser er der ikke nogen indlysende grund til, at de tyske 
skattemyndigheder ikke accepterer/anerkender en konto, som andrageren har hos PayPal 
Luxembourg, forudsat at de krav, som loven stiller til bogføring og opbevaring af 
dokumenter, er opfyldt. Disse krav gælder for enhver, der er skattepligtig i Tyskland. Der er 
ikke noget i disse lovbestemmelser, der tyder på, at en skatteyder, der ligesom andrageren 
benytter sig af tjenesteydere fra en anden medlemsstat, bliver behandlet mindre fordelagtigt 
end en skatteyder i en rent national situation.

I sit andragende henviser andrageren til en afgørelse truffet af Oberfinanzdirektion i Koblenz 
vedrørende kravene til elektroniske bankkontoopgørelser til brug til skattemæssige formål 
(afgørelse truffet af Oberfinanzdirektion i Koblenz den 30. november 2005 – S 0315 A –
125/2005). Det fremgår ikke klart, om skattemyndighederne havde lagt denne afgørelse til 
grund for deres vurdering under deres særrevision, eller om andrageren var stødt på denne 
afgørelse i løbet af sin undersøgelse.

Afgørelsen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt banker og virksomheder, der benytter sig af 
homebanking eller internetbanking, kan undlade at fremsende og opbevare en papirkopi af 
kontoopgørelsen. Af afgørelsen fremgår, at en virksomhed normalt ikke opfylder kravene i 
artikel 145 ff. i AO, hvis virksomheden, der benytter sig af homebanking/internetbanking, 
modtager en elektronisk kontoopgørelse på sin computer fra banken. Kravet i artikel 147 i AO 
vedrørende opbevaring af dokumenter er ikke opfyldt, eftersom det elektroniske 
bankkontoudtog er et originalt digitalt dokument. For at opfylde disse krav, vil det være 
nødvendigt at overføre og opbevare elektroniske bankkontoudtog på en maskinlæsbar 
dataopbevaringsanordning. Dermed skal princippet om ordentlige, it-baserede 
kontoføringssystemer være opfyldt. Dette princip indebærer, at det fra og med overførslen af 
elektroniske kontoudtog skal sikres, at disse kontoudtog ikke længere kan blive ændret, før de 
gemmes, og heller ikke når de bliver printet på et senere tidspunkt. Ifølge afgørelsen opfylder 
mange af de anvendte softwareprodukter ikke dette krav. Softwareprodukter ville opfylde 
kravet, hvis de udfører såkaldt indeksering, dvs. ved modtagelse af dokumentet foretager en 
programbaseret tildeling af et indexmærke, der ikke kan ændres. 

Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har, finder de tyske bestemmelser vedrørende 
formelle krav til bogføring og opbevaring af regnskabsdokumenter anvendelse på alle 
skatteydere, der er underkastet tysk beskatning. Derudover skal skatteyderen fortsat opfylde 
kravet om sund regnskabsførelse, når et selskab med hjemsted i Tyskland outsourcer 
modtagelsen af kontante indbetalinger for e-handler til en tjenesteudbyder, der er etableret i 
en anden medlemsstat, således som det er tilfældet i nærværende sag med PayPal 
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Luxembourg. Tjenesteydelsesselskaber, der har hjemsted i en anden medlemsstat og yder 
deres tjenester i Tyskland, således som PayPal Luxembourg gør det i nærværende sag, 
behandles ikke mindre fordelagtigt med hensyn til kravene om anerkendelse af bogføring og 
dertil hørende dokumenter end en national tjenesteyder. Disse krav har til formål at sikre, at 
oplysningerne i bankkontoudtog er nøjagtige, hvilket er en forudsætning for skattemæssig 
retfærdighed. Ellers ville der kunne forekomme skatteunddragelse ganske enkelt ved, at 
betalinger udelades ved at foretage ændringer i kontoudtogene. Disse foranstaltninger synes 
også at stå i forhold til formålet med dem. Derudover er der intet, det tyder på, at disse krav er 
skræddersyede med henblik på at skabe en konkurrencemæssig fordel for tyske banker.

Konklusion

På grundlag af de begrænsede oplysninger, der er til rådighed for Kommissionen, udgør det 
forhold, at andragerens PayPal-konto i Luxembourg ikke accepteres/anerkendes til tyske 
skatteregnskabsmæssige formål, ikke nogen overtrædelse af en grundlæggende 
frihedsrettighed. De tyske skattemyndigheder kræver, at andrageren indgiver den samme 
bankkontoopgørelse fra en udenlandsk tjenesteyder, som den ville kræve fra et 
sammenligneligt selskab med en national tjenesteudbyder.

På baggrund af ovenstående betragtninger agter Kommissionen derfor ikke at indlede 
traktatbrudsprocedure mod Tyskland for så vidt angår de af andrageren rejste spørgsmål.


