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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Hammann német állampolgár által, az Euro Media Trade GmbH nevében 
benyújtott 1550/2012. számú petíció arról, hogy a német hatóságok megtagadják a 
PayPal-számlák elismerését

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy a német adóhatóságok megtagadják a PayPal-
bankszámlakivonatok fizetési bizonylatként való elismerését azzal az indokkal, hogy azokat 
nem lehet ellenőrizni. Az adóhatóságok nyomtatott kivonatot követelnek meg, ilyet azonban a 
luxemburgi PayPal-bank nem állít ki. A petíció benyújtója szerint ez törvény előtti 
megkülönböztetés, és úgy véli, hogy a német adóhatóságok követelményei jelentősen 
elmaradnak az európai belső piac lényegétől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

„A petíció benyújtója, egy Euro Media Trade GmbH nevű vállalkozás, amely a petíció 
benyújtásakor már megszűnt (lásd az alábbi b) pontot), azt bírálja, hogy az adóhatóságok egy
speciális adóellenőrzés keretében állítólag nem fogadták el/ismerték el azt a bankszámlát, 
amellyel a petíció benyújtója a luxemburgi PayPalnél rendelkezett. A petíció benyújtója 
szerint ennek oka az volt, hogy a PayPal által rendelkezésre bocsátott bankszámlakivonat nem 
felelt meg az adóbevallásra vonatkozó német rendelkezéseknek, mivel azok nyomtatott 
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bankszámlakivonatot írnak elő, amilyet a PayPal nem állít ki, és a luxemburgi jog értelmében 
nem is köteles kiállítani. 

A petíció benyújtójának állítása szerint e-kereskedelmi szolgáltatóként forgalmának mintegy 
70–80%-a a PayPalen keresztül teljesített kifizetések teszik ki. A petíció benyújtója a 
központi adóhivatal rendeleteire (OFD-Verfügungen) hivatkozik, de nem közli, hogy az 
adóhatóságok értékelésüket e rendeletekre alapozták-e. A petíció benyújtójának állítása 
szerint a PayPal-számlák el nem ismerése ellentétes a belső piac koncepciójával. 

A petíciót meglehetősen szűkszavúan fogalmazták meg, és a leírás igen homályos. A petíció 
benyújtója hivatkozik például egy speciális adóellenőrzésre („Sondersteuerprüfung”), de nem 
jelöli meg, hogy az jövedelemadóra, munkabéradóra vagy hozzáadottérték-adóra vonatkozott-
e. 

A petíció benyújtója ezenfelül azt állítja, hogy az adóhatóságok nem fogadták el a luxemburgi 
PayPal-számlát. A petíció benyújtója ismét elmulasztotta kifejteni, hogy a számla el nem 
fogadása milyen következményekkel járt. Az sem világos, hogy e PayPal-számlát milyen 
célokra használták. E válasz tekintetében a Bizottság abból a feltételezésből indul ki, hogy a 
számlát a petíció benyújtójának honlapján vásárló ügyfelek készpénzes fizetéseinek 
bevételezésére használták.

Mivel a benyújtott információk igen homályosak, a Bizottság csak általánosságban tud 
válaszolni, a hatályos jogszabályok alapján. A Bizottság nem foglalhat állást a petíció 
benyújtójának egyéni helyzetével kapcsolatban, mivel a Bizottságnak értékelését így olyan 
feltételezésekre kellene alapoznia, amelyek nem ellenőrizhetők. 

A Bizottság megpróbált kapcsolatba lépni a petíció benyújtójával annak érdekében, hogy 
további információkat kérjen a petíció benyújtója által állított megkülönböztetés átfogó 
értékelése céljából.
A petíció benyújtóját telefonon nem lehetett elérni, mivel a petícióban említett 
telefonszámokat kikapcsolták; a német cégnyilvántartásba való betekintés rámutatott, hogy a 
petíció benyújtóját, az Euro Media Trade GmbH-t 2012. július 18-án, e petíció benyújtása 
előtt négy hónappal megszüntették. 

A könyvviteli kötelezettséget az általános adókódex1 (Abgabenordnung – AO) 145. cikke írja 
elő. E rendelkezések alkalmazandók a könyvvitelre kötelezett jogalanyokra, így a petíció 
benyújtójára is, amely egy németországi illetőségű korlátozott felelősségű társaság (GmbH) 
volt. 

Az adókódex 145. cikke (A könyvvitelre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó általános 
rendelkezések) az alábbiakat írja elő:

(1) A könyveket olyan módon kell vezetni, hogy azok egy hozzáértő harmadik fél 
számára ésszerű időn belül lehetővé tegyék az üzleti műveletek  és a vállalkozás üzleti 
helyzetének áttekintését. Az üzleti műveleteknek eredetük és lefolyásuk tekintetében 

                                               
1 Forrás: a Német Igazságügyi Minisztérium ellenőrzése alatt álló www.gesetze-im-internet.de német 

honlap. 
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nyomon követhetőeknek kell lenniük.
(2) A nyilvántartásokat olyan módon kell megőrizni, hogy megfeleljenek azon adózási 
céloknak, amelyek teljesítésére szolgálnak.

Az adókódex 146. cikke (A könyvvitel és a nyilvántartások vezetésének alaki szabályai) az 
alábbiakat írja elő:

(1) A könyvelés és az egyéb előírt nyilvántartások egészét helyesen, naprakészen és 
rendezetten kell vezetni. A készpénzbevételeket és -kifizetéseket naponta kell rögzíteni.
…
(4) Az egyes tételeket vagy bizonylatokat nem szabad olyan módon megváltoztatni, 
hogy annak eredeti tartalma ne legyen meghatározható. Ezenfelül nem lehet olyan 
jellegű módosításokat végezni, amelyek esetében nem egyértelmű, hogy az eredeti tétel 
rögzítésekor vagy később készültek.
(5) A könyvelés és az egyéb előírt nyilvántartások állhatnak a rendezetten iktatott 
bizonylatokból, vagy tárolhatók adattároló eszközökön is, amennyiben a könyvvitel e 
formája – az e célra alkalmazott módszert is beleértve – összhangban áll a 
szabályszerű könyvvitel elvével; a kizárólag az adótörvények alapján vezetendő 
nyilvántartások tekintetében az alkalmazott módszer megengedhetősége azon adózási 
céltól függ, amelyre a nyilvántartást szánták. Amennyiben a könyvelést és az egyéb 
előírt nyilvántartásokat adattároló eszközön tárolják, különösen biztosítani kell, hogy 
az adatok a megőrzési időszakban bármikor elérhetők és indokolatlan késedelem 
nélkül olvashatók legyenek. E rendelkezés alkalmazandó az adóhatóság 147. cikk (6) 
bekezdése szerinti hatásköre tekintetében is. A fenti (1)–(4) alszakaszok megfelelően 
alkalmazandók.

Az adókódex 147. cikke (Az iratok tárolásának alaki szabályai) az alábbiakat írja elő: 
(1) Az alábbi dokumentumokat elkülönítve kell tárolni:
1. könyvek és nyilvántartások, leltárak, éves beszámolók, helyzetjelentések, nyitó 
mérleg, valamint a megértésükhöz szükséges használati utasítások és egyéb szervezeti 
dokumentumok, ...
4. számviteli bizonylatok, …
5. az adózás szempontjából jelentőséggel bíró egyéb dokumentumok.
(2) Az éves beszámolók, a nyitó mérleg és a fenti (1) alszakasz 4a. pontjában foglalt 
dokumentumok kivételével az (1) alszakaszban meghatározott dokumentumok 
képrögzítő eszközökön vagy más adattároló eszközökön is tárolhatók, amennyiben az a 
szabályszerű könyvvitel elvével összeegyeztethető, továbbá biztosítható, hogy a 
másolatok vagy az adatok:
1. vizuálisan megfelelnek a beérkezett üzleti leveleknek és a könyvviteli 
nyilvántartásoknak, és olvashatóvá tételükkor tartalmilag megegyeznek a többi 
dokumentummal,
2. a megőrzési időszak alatt bármikor hozzáférhetők, indokolatlan késedelem nélkül 
olvashatóvá tehetők, és automatikusan feldolgozhatók. ….
(5) Aki tárolható dokumentumokat képrögzítő eszközön vagy más adattároló 
eszközökön nyújt be, köteles saját költségén rendelkezésre bocsátani minden olyan 
kiegészítő segédeszközt, amely a dokumentumok olvashatóvá tételéhez szükséges; az 
adóhatóság kérésére saját költségén indokolatlan késedelem nélkül köteles 
kinyomtatni a dokumentum egészét vagy részeit, vagy kiegészítő segédeszköz nélkül 
olvasható másolatokat benyújtani.
(6) Amennyiben a fenti (1) alszakasz szerinti dokumentumokat adatfeldolgozó rendszer 
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segítségével hozták létre, az adóhatóság e dokumentumok vizsgálata céljából külső 
ellenőrzés során jogosult betekinteni az elmentett adatokba, illetve használni az 
adatfeldolgozó rendszert. Egy külső ellenőrzés során megkövetelheti továbbá, hogy az 
adatokat előírásainak megfelelően automatikusan feldolgozzák, vagy az elmentett 
dokumentumok és nyilvántartásokat géppel olvasható adattároló eszközön 
rendelkezésére bocsássák. Ennek költségei az adózót terhelik.

E jogi rendelkezések alapján nincsenek olyan kézenfekvő indokok, amelyek alapján a német 
adóhatóságoknak ne kellene elfogadnia/elismernie a petíció benyújtója által Luxemburgban 
vezetett PayPal-számlát, feltéve, hogy a törvényben előírt könyvviteli és dokumentumtárolási 
előírások teljesülnek. Ezen előírások valamennyi Németországban adófizetésre kötelezett 
személyre érvényesek. E jogi rendelkezések nem tartalmaznak arra vonatkozó kitételt, hogy 
egy másik tagállambeli szolgáltatót igénybe vevő adózó – mint a petíció benyújtója – kevésbé 
kedvező elbánásban részesülne, mint tisztán belföldi tényállás esetén. 

A petíció benyújtója e petícióban hivatkozik a koblenzi központi adóhivatal által kiadott, az 
elektronikus bankszámlakivonatokra vonatkozó adóügyi előírásokról szóló rendeletére 
(Verfügung OFD Koblenz, 2005. november 30. – S 0315 A – 125/2005). Nem világos, hogy 
az adóhatóságok értékelésüket a speciális adóellenőrzés során e rendeletre alapozták-e, vagy 
hogy a petíció benyújtója e rendeletre kutatásai során bukkant-e rá. 

A rendelet azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy a pénzintézetek és az internetbankot használó 
vállalkozások mentesülhetnek-e a papíralapú bankszámlakivonatok megküldése, illetve 
tárolása alól. A rendelet értelmében a vállalkozások főszabályként nem teljesítik az adókódex 
145. cikkében és további cikkekben foglalt rendelkezéseket, ha az internetbankot használó 
vállalkozás a pénzintézettől elektronikus bankszámlakivonatot kap a számítógépére. Az 
adókódex 147. cikkének a dokumentumok tárolására vonatkozó előírása nem teljesül, mivel 
az elektronikus bankszámlakivonat egy eredeti digitális dokumentum. Az előírások 
teljesítéséhez az elektronikus bankszámlakivonatot géppel olvasható adattároló eszközre 
kellene továbbítani és azon tárolni. Ennek során „A szabályszerű informatikai alapú 
könyvviteli rendszerek elveit” kell betartani. Ezen elvek többek között azt írják elő, hogy ami 
az elektronikus bankszámlakivonatok továbbítását illeti, biztosítani kell, hogy e 
bankszámlakivonatok elmentésük, illetve későbbi kinyomtatásuk előtt ne legyenek 
módosíthatók. A rendelet értelmében számos használatban lévő szoftvertermék nem felel meg 
e követelménynek. A szoftvertermékek akkor felelnek meg a követelménynek, ha úgynevezett 
indexálást tartalmaznak, azaz a program alapján a dokumentumot az átvételkor nem 
módosítható indexszel látják el. 

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a könyvvitel és a könyvviteli 
dokumentumok tárolásának alaki előírásaira vonatkozó német rendelkezések a németországi 
adófizetésre kötelezett valamennyi adózóra érvényesek. Továbbá amennyiben egy honos 
vállalkozás az e-kereskedelmi készpénzfizetések átvételét egy másik tagállamban letelepedett 
szolgáltatókhoz – mint jelen esetben a luxemburgi PayPalhez –szervezi ki, az adózónak 
továbbra is eleget kell tennie a szabályszerű könyvvitelre vonatkozó követelményeknek. A 
más tagállamokban honos és szolgáltatásaikat Németországban nyújtó szolgáltató 
vállalkozások – mint jelen esetben a luxemburgi PayPal – a könyvvitel és az ahhoz tartozó 
dokumentáció elismerésére vonatkozó előírások tekintetében nem részesülnek kevésbé 
kedvező elbánásban, mint egy belföldi szolgáltató. Ezen előírások célja a 
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bankszámlakivonatokon szereplő információk pontosságának biztosítása, ami a méltányos 
adózás egyik előfeltétele. Ellenkező esetben a bankszámlák módosítása révén a kifizetések 
egyszerű figyelmen kívül hagyása útján az adók elkerülhetők lennének. Ezen intézkedések a 
jelek szerint arányosak is e céllal. Ezenfelül semmi sem utal arra, hogy ezen előírásokat olyan 
módon alakították volna ki, hogy azok a német pénzintézeteket versenyelőnybe hozzák. 

Következtetés

A Bizottság rendelkezésére álló, korlátozott mértékű információk alapján az, hogy a petíció 
benyújtójának luxemburgi PayPal-számláját németországi adózási szempontból nem 
fogadják/ismerik el, nem tekinthető valamely alapvető szabadságjog megsértésének. A német 
adóhatóságok ugyanolyan, a külföldi szolgáltató által kiállított bankszámlakivonat benyújtását 
írják elő a petíció benyújtója számára, mint amilyet egy hasonló, hazai szolgáltatót igénybe 
vevő vállalkozás esetében írnának elő. 

Ezért a fenti megfontolásokra tekintettel a Bizottság a petíció benyújtója által ismertetett 
kérdések kapcsán nem indít kötelezettségszegési eljárást Németország ellen.”


