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Θέμα: Αναφορά 1550/2012, του κ. Hammann, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της Euro Media Trade GmbH, σχετικά με την άρνηση των γερμανικών 
αρχών να αναγνωρίσουν τους λογαριασμούς στο PayPal

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άρνηση των γερμανικών φορολογικών αρχών να 
αναγνωρίσουν αντίγραφα κίνησης λογαριασμών στο PayPal ως απόδειξη πληρωμών με το 
αιτιολογικό ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχός τους. Οι φορολογικές αρχές απαιτούν έντυπα 
αντίγραφα κίνησης λογαριασμού, τα οποία, ωστόσο, δεν εκδίδονται από την τράπεζα PayPal 
στο Λουξεμβούργο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά διάκριση ενώπιον του νόμου και 
υποστηρίζει ότι οι απαιτήσεις των γερμανικών φορολογικών αρχών δεν συνάδουν με το 
πνεύμα που διαπνέει την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Ο αναφέρων, μια εταιρία υπό την επωνυμία Euro Media Trade GmbH, που είχε διαλυθεί όταν 
υπέβαλε την αναφορά (βλέπε σημείο β εν συνεχεία), επικρίνει το γεγονός ότι στο πλαίσιο ενός 
ειδικού φορολογικού ελέγχου οι φορολογικές αρχές αυθαίρετα δεν αποδέχονται / 
αναγνωρίζουν έναν τραπεζικό λογαριασμό που διέθετε ο αναφέρων στο PayPal του 
Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο λόγος τούτου είναι ότι η δήλωση
τραπεζικού λογαριασμού που παρέχει η PayPal δεν πληροί τις απαιτήσεις του γερμανικού 
φορολογικού λογιστικού συστήματος, δεδομένου ότι το σύστημα αυτό απαιτεί τυπωμένα 
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αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών που η τράπεζα PayPal δεν παρέχει και δεν απαιτούνται 
βάση της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. 

Ο αναφέρων δηλώνει ότι ως δραστηριοποιούμενος στο ηλεκτρονικό εμπόριο το 70–80% 
περίπου του κύκλου εργασιών του αποτελεί πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της 
PayPal. Ο αναφέρων κάνει μνεία στα διατάγματα των Κεντρικών Φορολογικών Γραφείων
(OFD-Verfügungen) χωρίς να διευκρινίζει εάν οι φορολογικές αρχές βάσισαν την αξιολόγησή 
τους στα διατάγματα αυτά. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η μη αποδοχή των λογαριασμών της 
PayPal είναι αντίθετη με την έννοια της εσωτερικής αγοράς.

Η αναφορά έχει συνταχθεί πολύ πυκνά και η περιγραφή είναι πολύ ασαφής. Επί
παραδείγματι, ο αναφέρων κάνει μνεία στον ειδικό φορολογικό έλεγχο
(“Sondersteuerprüfung”), χωρίς να διευκρινίζει εάν τούτο αναφέρεται σε φόρο εισοδήματος, 
φόρο μισθωτών υπηρεσιών ή ΦΠΑ.

Επιπλέον, ο αναφέρων δηλώνει ότι οι φορολογικές αρχές δεν απεδέχθησαν το λογαριασμό
στην PayPal του Λουξεμβούργου. Και πάλι ο αναφέρων παρέλειψε να επεξηγήσει στις 
συνέπειες αυτής της μη αποδοχής. Δεν είναι επίσης σαφής ο λόγος για τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκε ο λογαριασμός αυτός στην PayPal. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απάντησης, η Επιτροπή προϋποθέτει ότι χρησιμοποιήθηκε ως απόδειξη των πληρωμών σε 
μετρητά εκ μέρους των πελατών που αγοράζουν από την ιστοσελίδα του αναφέροντος.

Δεδομένου ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες είναι πολύ ασαφείς, η Επιτροπή μπορεί απλώς
να απαντήσει σε γενικούς όρους βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή δεν μπορεί να
κρίνει την μεμονωμένη θέση του αναφέροντος, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή θα 
έπρεπε να βασίσει τις αξιολογήσεις της σε μη επαληθεύσιμες υποθέσεις.

Η Επιτροπή προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον αναφέροντα προκειμένου να συλλέξει
περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό μια περιεκτική αξιολόγηση σε σχέση με τις διακρίσεις τις 
οποίες ισχυρίζεται ότι υφίσταται ο αναφέρων.

Δεν στάθηκε δυνατή η τηλεφωνική επαφή με τον αναφέροντα δεδομένου ότι οι αριθμοί που 
παρατίθενται στην αναφορά είχαν αποσυνδεθεί. Ένας έλεγχος στο Γερμανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο αποκάλυψε ότι ο αναφέρων, δηλαδή η Euro Media Trade GmbH, είχε διαλυθεί 
στις 18 Ιουλίου 2012, δηλαδή τέσσερις μήνες πριν από την υποβολή της παρούσας αναφοράς.

Η υποχρέωση κράτησης λογιστικών βιβλίων όπως διατυπώνεται στο άρθρο 145 και επόμενα
άρθρα του Γενικού Φορολογικού Κώδικα (GTC) (Abgabenordnung- AO)1. Οι διατάξεις αυτές
εφαρμόζονται σε οντότητες που υποχρεούνται να κρατούν λογιστικά βιβλία, όπως ο
αναφέρων που ήταν μια γερμανική εταιρία περιορισμένης ευθύνης (GmbH). 

Άρθρο 145 GTC - Γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την κράτηση λογιστικών βιβλίων και 
μητρώων:

(1) Οι λογαριασμοί πρέπει να κρατούνται εις τρόπον ώστε να επιτρέπεται σε ένα

                                               
1 Ελήφθη από τη γερμανική ιστοσελίδα www.gesetze-im-internet.de υπό τον έλεγχο του γερμανικού υπουργείου 
δικαιοσύνης.
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αρμόδιο τρίτο μέρος να λαμβάνει γενική εικόνα των εταιρικών συναλλαγών και της
επιχειρηματικής κατάστασης της εταιρίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι
εταιρικές συναλλαγές πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες σε σχέση με την προέλευση και την 
πορεία τους.
(2) Τα μητρώα πρέπει να κρατούνται εις τρόπον ώστε να πληρούνται οι φορολογικοί
σκοποί για τους οποίους υποτίθεται ότι χρησιμεύουν.

Το άρθρο 146 GTC - Τυπικοί κανόνες για την κράτηση λογαριασμών κι μητρώου αναφέρει:
(1) Οι λογαριασμοί και τα μητρώα που σε διαφορετική περίπτωση απαιτούνται πρέπει 
να κρατούνται κατά τρόπο πλήρη, ορθό, έγκαιρο και τακτικό. Οι ταμειακές αποδείξεις
και οι πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ημερήσια βάση.
…
(4) Μια είσοδος ή καταχώρηση δεν μπορεί να μεταβάλλεται εις τρόπον ώστε το αρχικό 
περιεχόμενο να μην είναι πλέον προσδιορίσιμο. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται αλλαγές στην περίπτωση που ο χαρακτήρας τους καθιστά αβέβαιο 
το κατά πόσον οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά την αρχική είσοδο ή σε 
μεταγενέστερο στάδιο.
(5) Οι λογαριασμοί και οι καταχωρήσεις που απαιτούνται με άλλο τρόπο μπορούν
επίσης να συνίστανται στην τακτική συμπλήρωση δελτίων ή να κρατούνται σε συσκευές
αποθήκευσης δεδομένων στο βαθμό που οι μορφές αυτές κράτησης βιβλίων, 
περιλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, θα 
συμμορφούνται με τις αρχές της ορθής λογιστικής. Σε σχέση με τα μητρώα που πρέπει
να κρατούνται αποκλειστικά βάση της φορολογικής νομοθεσίας, το κατά πόσον η
χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι αποδεκτή προσδιορίζεται βάση του σκοπού για τον
οποίον τα μητρώα χρησιμεύουν για φορολογικούς σκοπούς. Πρέπει ιδιαίτερα να
εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης, τα δεδομένα θα είναι
προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή και θα είναι δυνατόν να διαβάζονται χωρίς άσκοπη
καθυστέρηση. Τούτο πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε σχέση με τις εξουσίες της αρχής
φορολόγησης εισοδήματος σύμφωνα με το τμήμα 147(6). Τα υπό τμήματα (1) έως (4) 
του ως άνω άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Το άρθρο 147 GTC - Ειδικοί κανόνες για την αποθήκευση εγγράφων, αναφέρει τα εξής: 
(1) Πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά τα ακόλουθα έγγραφα:
1. οι λογαριασμοί και οι καταστάσεις δαπανών, τα ευρετήρια, οι ετήσιες εκθέσεις, οι 
εκθέσεις για την τρέχουσα κατάσταση, τα στοιχεία του ισολογισμού έναρξης, καθώς και 
οι οδηγίες και τα λοιπά οργανωτικά έγγραφα που χρειάζονται για την κατανόησή τους, 
…
4. λογιστικά δικαιολογητικά, …
5. άλλα έγγραφα στο βαθμό που χρησιμεύουν για φορολόγηση.
(2) Με εξαίρεση τις ετήσιες εκθέσεις, τους ισολογισμούς έναρξης και τα έγγραφα
σύμφωνα με το υπό τμήμα (1) αριθμός 4α άνωθι, τα έγγραφα που απαριθμούνται βάση
του υπό τμήματος (1) άνωθι είναι δυνατόν να αποθηκεύονται ως αντίγραφα σε συσκευές
αποθήκευσης εικόνας ή σε άλλες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων στην περίπτωση
που τούτο ανταποκρίνεται στις αρχές της ορθής λογιστικής και εξασφαλίζεται ότι η
αναπαραγωγή ή τα δεδομένα
1. αντιστοιχούν οπτικά στις εμπορικές και εταιρικές επιστολές που παρελήφθησαν και 
στα λογιστικά βιβλία και αντιστοιχούν ως προς το περιεχόμενο σε άλλα έγγραφα όταν 
αυτά καθίστανται αναγνώσιμα,
2. είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 
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της περιόδου αποθήκευσης, μπορούν να καταστούν αναγνώσιμα χωρίς άσκοπη 
καθυστέρηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί η αυτόματη επεξεργασία τους. ….
(5) Ο οποιοσδήποτε υποβάλει αποθηκεύσιμα έγγραφα υπό μορφήν αντιγράφου σε μια
συσκευή αποθήκευσης εικόνας ή σε άλλες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων απαιτείται
ιδίοις εξόδοις, να παράσχει οποιαδήποτε συμπληρωματική βοήθεια χρειάζεται
προκειμένου τα έγγραφα να καταστούν αναγνώσιμα. Στην περίπτωση που το επιθυμούν
οι αρχές φορολόγησης εισοδήματος, πρέπει ιδίοις εξόδοις να τυπώνει χωρίς άσκοπη
καθυστέρηση το σύνολο ή τμήμα των εγγράφων ή να παρέχει αντίγραφα αναγνώσιμα 
χωρίς πρόσθετα βοηθήματα.
(6) Στην περίπτωση που τα έγγραφα βάση του υπό τμήματος (1) άνωθι δημιουργήθηκαν
με τη βοήθεια συστήματος επεξεργασίας δεδομένων, οι αρχές φορολόγησης εισοδήματος
δικαιούνται στο πλαίσιο ενός εξωτερικού ελέγχου να εξετάζουν τα αποθηκευμένα 
δεδομένα και να χρησιμοποιούν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να 
εξετάσουν τα έγγραφα αυτά. Μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια ενός εξωτερικού ελέγχου
να ζητηθεί η αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές τους
ή η διάθεση των αποθηκευμένων εγγράφων σε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων. Το
κόστος βαρύνει τον φορολογούμενο.

Βάση των νομικών αυτών διατάξεων δεν συντρέχει προφανής λόγος να μην αποδεχθούν ή να
αναγνωρίσουν οι γερμανικές φορολογικές αρχές λογαριασμό του αναφέροντος στην τράπεζα
PayPal του Λουξεμβούργου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπει ο 
νόμος σχετικά με τα λογιστικά και την αποθήκευση των εγγράφων. Οι όροι αυτοί
εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε υπόκειται σε φορολόγηση στη Γερμανία. Στις νομικές αυτές
διατάξεις δεν υφίσταται ένδειξη σύμφωνα με την οποία ο φορολογούμενος που χρησιμοποιεί 
παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, όπως ο αναφέρων, θα πρέπει να 
τυγχάνει δυσμενούς μεταχείρισης σε σχέση με τις καθαρά εγχώριες περιπτώσεις.

Στην αναφορά του ο αναφέρων κάνει μνεία διατάγματος του κεντρικού φορολογικού 
γραφείου του Κόμπλεντζ σχετικά με τις απαιτήσεις για φορολογικούς σκοπούς για 
ηλεκτρονικά αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών (Verfügung OFD Koblenz της 30ής 
Νοεμβρίου 2005 – S 0315 A – 125/2005). Δεν καθίσταται σαφές εάν οι φορολογικές αρχές
βάσισαν την αξιολόγησή τους στο διάταγμα αυτό στο πλαίσιο του ειδικού φορολογικού
ελέγχου στον οποίον προέβησαν ή εάν ο αναφέρων ήρθε αντιμέτωπος με το διάταγμα αυτό 
κατά τη διάρκεια της έρευνάς του. 

Το διάταγμα αφορά το θέμα σχετικά με το εάν τα τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες που
χρησιμοποιούν εσωτερικές τραπεζικές συναλλαγές ή τραπεζικές συναλλαγές μέσω 
διαδικτύου μπορούν να μην διαβιβάζουν και αποθηκεύουν έντυπο αντίγραφο τραπεζικού 
λογαριασμού. Το διάταγμα αναφέρει ότι οι εταιρίες κανονικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 145 και επόμενα του GTC, στην περίπτωση που η εταιρία η οποία 
χρησιμοποιεί εσωτερικές ή μέσω διαδικτύου τραπεζικές συναλλαγές λαμβάνει από το 
τραπεζικό ίδρυμα ηλεκτρονικό αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον υπολογιστή του. Η
απαίτηση του άρθρου 147 GTC σχετικά με την αποθήκευση εγγράφων δεν πληρούται
δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού αποτελεί ένα πρωτότυπο 
ψηφιακό έγγραφο. Προκειμένου να πληρούνται τα ανωτέρω, το ηλεκτρονικό αντίγραφο 
τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να διαβιβάζεται και να αποθηκεύεται σε μηχανική 
αποθήκευση αναγνώσιμων δεδομένων. Ως εκ τούτου οι «Αρχές ηλεκτρονικών συστημάτων
ορθής λογιστικής» πρέπει να πληρούνται. Μεταξύ άλλων, οι αρχές αυτές προβλέπουν ότι σε
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σχέση με τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών αντιγράφων τραπεζικού λογαριασμού, πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι τα αντίγραφα αυτά δεν θα μπορούν πλέον να τροποποιούνται προτού 
αποθηκευθούν και αντιστοίχως όταν τυπώνονται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Σύμφωνα με
το διάταγμα, πολλά από τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα λογισμικού δεν πληρούν την 
απαίτηση αυτή. Τα προϊόντα λογισμικού θα πληρούσαν την απαίτηση αυτή στην περίπτωση 
που παρείχαν μια ούτως ειπείν αναπροσαρμογή, δηλαδή μια χορήγηση ενός βασιζόμενου σε 
πρόγραμμα και μη μεταβλητού δείκτη παραλαβής του εγγράφου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής, οι γερμανικές διατάξεις σχετικά με
τις τυπικές απαιτήσεις κράτησης λογιστικών βιβλίων και αποθήκευσης των λογιστικών
εγγράφων εφαρμόζονται στο σύνολο των φορολογουμένων που υπόκεινται στο γερμανικό
φορολογικό σύστημα. Επιπλέον, στην περίπτωση που μια εταιρία λαμβάνει από το εξωτερικό
αποδείξεις των πληρωμών σε μετρητά για ηλεκτρονικό εμπόριο για παρόχους υπηρεσιών
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, όπως στην παρούσα περίπτωση της τράπεζας PayPal 
του Λουξεμβούργου, ο φορολογούμενος απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις της ορθής 
λογιστικής. Οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών με έδρα σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Γερμανία, όπως στην περίτπωση της PayPal του 
Λουξεμβούργου, δεν τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις για 
την αναγνώριση των λογιστικών και των εγγράφων τους σε σχέση με έναν εγχώριο πάροχο 
υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές στόχο έχουν να διασφαλίσουν την ακρίβεια των 
πληροφοριών που περιέχονται στα αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών, κάτι που αποτελεί 
προϋπόθεση για την ισότιμη φορολόγηση. Διαφορετικά θα μπορούσε να σημειωθεί
φοροδιαφυγή με την απλή παράλειψη των πληρωμών τροποποιώντας τις αποδείξεις
τραπεζικών λογαριασμών. Τα μέτρα αυτά φαίνεται επίσης ότι αντιστοιχούν με το σκοπό 
αυτό. Επιπλέον, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι απαιτήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί εις τρόπον
ώστε να παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα γερμανικά τραπεζικά ιδρύματα.

Συμπεράσματα

Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής, το γεγονός ότι ο
τραπεζικός λογαριασμός του αναφέροντος στην PayPal δεν είναι αποδεκτός ή αναγνωρίζεται
από το γερμανικό φορολογικό σύστημα δεν συνιστά παραβίαση μιας θεμελιώδους 
ελευθερίας. Οι γερμανικές φορολογικές αρχές απαιτούν από τον αναφέροντα να παράσχει την
ίδια απόδειξη τραπεζικού λογαριασμού που παρέχει ένας ξένος πάροχος υπηρεσιών κατά τον 
ίδιο τρόπο που απαιτεί τούτο από μια συγκρίσιμη εταιρία με έναν εγχώριο πάροχο 
υπηρεσιών.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν προτίθεται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει 
εναντίον της Γερμανίας όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων. 


