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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1550/2012 dėl Vokietijos valdžios institucijų atsisakymo 
pripažinti „PayPal“ sąskaitas, kurią pateikė Vokietijos pilietis M. Hammann 
„Euro Media Trade GmbH“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja Vokietijos mokesčių administratoriaus atsisakymui pripažinti 
„PayPal“ sąskaitos ataskaitas kaip mokėjimo įrodymą remiantis tuo, kad jų neįmanoma 
patikrinti. Mokesčių administratorius reikalauja spausdintų ataskaitų, tačiau Liuksemburgo 
„PayPal“ bankas jų neteikia. Peticijos pateikėjas laiko tai diskriminacija prieš įstatymus ir 
tvirtina, kad Vokietijos mokesčių administratoriaus keliamos sąlygos nedera su Europos 
vidaus rinkos dvasia.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijos pateikėjas, įmonė Euro Media Trade GmbH, kuri peticijos pateikimo momentu (žr. 
tolesnį b punktą) jau buvo likviduota, kritikuoja tai, kad per specialųjį mokesčių auditą 
mokesčių administratorius nepripažino banko sąskaitos, kurią peticijos pateikėjas turėjo 
Liuksemburgo „PayPal“ banke. Peticijos pateikėjo teigimu, šio nepripažinimo priežastis –
„PayPal“ pateiktas banko sąskaitos išrašas neatitiko Vokietijos mokesčių apskaitos 
reikalavimų, kuriuose nurodyta, kad turi būti pateikiami spausdinti banko sąskaitos išrašai, o 
„PayPal“ jų neteikia ir pagal Liuksemburgo teisę neprivalo teikti. 
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Peticijos pateikėjas teigia, kad jis yra e. prekybos veiklos vykdytojas, todėl 70–80 proc. jo 
apyvartos sudaro mokėjimai per „PayPal“. Peticijos pateikėjas remiasi Centrinio mokesčių 
biuro nurodymais (vok. OFD-Verfügungen) konkrečiai nepatikslindamas, ar mokesčių 
administratorius šiais nurodymais grindė savo vertinimą. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
„PayPal“ sąskaitų nepripažinimas prieštarauja vidaus rinkos koncepcijai. 

Peticija parengta labai glaustai, o aprašymas labai neaiškus. Pavyzdžiui, peticijos pateikėjas 
nurodo specialųjį mokesčių auditą (vok. „Sondersteuerprüfung“), tačiau nepatikslina, ar tai 
susiję su pajamų mokesčiu, mokesčiu nuo atlyginimo, ar PVM. 

Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad mokesčių administratorius nepripažino Liuksemburge 
esančios „PayPal“ sąskaitos. Peticijos pateikėjas ir vėl nepaaiškino šio nepripažinimo 
padarinių. Neaišku ir tai, kokiais tikslais buvo naudojama ši „PayPal“ sąskaita. Rengdama šį 
atsakymą, Komisija daro prielaidą, kad sąskaita buvo naudojama iš peticijos pateikėjo 
interneto svetainės perkančių klientų mokėjimams gauti.

Kadangi pateikta informacija labai neaiški, Komisija gali atsakyti tik bendrai, remdamasi 
galiojančiais teisės aktais. Komisija negali vertinti konkrečios peticijos pateikėjo padėties, nes 
Komisija savo vertinimą turėtų grįsti prielaidomis, kurių neįmanoma patikrinti. 

Komisija stengėsi susisiekti su peticijos pateikėju siekdama gauti daugiau informacijos, kad 
galėtų visapusiškai įvertinti tariamą peticijos pateikėjo diskriminavimą.
Peticijos pateikėjo nebuvo įmanoma pasiekti telefonu, nes peticijoje paminėti telefono 
numeriai buvo atjungti; patikrinus Vokietijos komerciniame registre, paaiškėjo, kad peticijos 
pateikėjas, Euro Media Trade GmbH, likviduotas 2012 m. liepos 18 d. – keturiais mėnesiais 
anksčiau, negu pateikta ši peticija. 

Pareiga saugoti dokumentus numatyta Bendrojo mokesčių kodekso (BMK) (vok. 
Abgabenordnung- AO)1145 ir tolesniuose straipsniuose. Šios nuostatos taikomos subjektams, 
įpareigotiems saugoti dokumentus – tokiems kaip peticijos pateikėjas, kuris buvo Vokietijoje 
buveinę turinti uždaroji akcinė bendrovė (vok. GmbH). 

BMK 145 straipsnyje – bendrosiose nuostatose dėl apskaitos ir buhalterinių įrašų saugojimo –
numatyta:

1) Apskaita vedama taip, kad kompetentinga trečioji šalis per pagrįstą laiką galėtų 
peržiūrėti verslo operacijas ir įmonės būklę. Verslo operacijos turi būti atsekamos 
pagal kilmę ir eigą.
2) Buhalteriniai įrašai vedami taip, kad būtų galima pasiekti apmokestinimo tikslą, 
kuriam jie skirti.

BMK 146 straipsnyje – oficialiose apskaitos ir buhalterinių įrašų vedimo taisyklėse –
numatyta:

1) Apskaita vedama ir buhalteriniai įrašai daromi išsamiai, tinkamai, laiku ir 
tvarkingai. Gautos lėšos ir mokėjimai registruojami kasdien.
<…>

                                               
1 Paimta i š  Vokietijos interneto svetainės www.gesetze-im-internet.de, kurią tvarko Vokietijos 

teisingumo ministerija. 
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4) Įrašo ar duomenų negalima pakeisti taip, kad nebebūtų įmanoma nustatyti pradinio 
varianto. Be to, negalima daryti pakeitimų, dėl kurių pobūdžio taptų neaišku, ar jie 
padaryti tuo pačiu metu, kaip ir pradinis įrašas, ar vėliau.
5) Pagal bendrą tvarką reikalaujama apskaita gali būti vedama ir buhalteriniai įrašai 
gali būti daromi tvarkingai užpildant čekius arba gali būti laikomi duomenų 
talpyklose, jeigu šios duomenų laikymo formos, įskaitant naudojamą metodą, atitinka 
tvarkingos apskaitos principus; buhalteriniams įrašams, kurie turi būti daromi 
remiantis tik mokesčių įstatymais, naudojamo metodo leistinumą lemia su 
apmokestinimu susijęs tikslas, kuriam šie buhalteriniai įrašai daromi. Kai pagal 
bendrą tvarką reikalaujama apskaita ir buhalteriniai įrašai laikomi duomenų 
talpyklose, pirmiausia užtikrinama, kad saugojimo laikotarpiu su duomenimis būtų 
galima bet kuriuo metu susipažinti ir kad juos, nepagrįstai nedelsiant, būtų galima 
padaryti perskaitomus. Tai taikoma ir atsižvelgiant į mokesčių administratoriaus 
įgaliojimus pagal 147 straipsnio 6 dalį. Pirmesnės 1 ir 4 dalys taikomos mutatis 
mutandis.

BMK 147 straipsnyje – oficialiose dokumentų laikymo taisyklėse – teigiama: 
1) Atskirai laikomi šie dokumentai:
1. ataskaitos ir buhalteriniai įrašai, inventorizacijos sąrašai, metinės ataskaitos, 
padėties ataskaitos, pradinis balansas, veiklos nurodymai ir kiti organizaciniai 
dokumentai, reikalingi jiems suprasti, <...>
4. apskaitos įrašai, <...>
5. kiti dokumentai, jeigu jie aktualūs apmokestinimui.
2) Išskyrus metines ataskaitas, pradinį balansą ir dokumentus, išvardytus 1 dalies 4a 
punkte, 1 dalyje išvardytus dokumentus galima laikyti kaip kopijas nuotraukų 
talpyklose ar kitose duomenų talpyklose, kai tai atitinka tvarkingos apskaitos 
principus ir užtikrinama, kad duomenų kopijos
1. vizualiai atitiktų gautą prekybos ir verslo korespondenciją bei apskaitos įrašus ir 
atitiktų kitų dokumentų turinį, kai jie paverčiami perskaitomais,
2. bet kuriuo saugojimo laikotarpio metu būtų prieinamos susipažinti ir jas būtų 
galima padaryti perskaitomas ir tvarkyti elektroniniu būdu. <…>
5) Pateikiantieji saugotinus dokumentus kaip kopiją nuotraukų talpykloje ir kitose 
duomenų talpyklose, privalo savo sąskaita suteikti papildomas priemones, reikalingas, 
kad dokumentus būtų galima paversti perskaitomais; mokesčių administratoriui 
pageidaujant, mokesčių mokėtojas, nepagrįstai nedelsdamas, savo sąskaita 
išspausdina visus arba dalį dokumentų arba pateikia kopijas, perskaitomas be 
papildomų priemonių.
6) Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodyti dokumentai buvo sukurti naudojant duomenų 
tvarkymo sistemą, mokesčių administratorius turi teisę per išorės auditą peržiūrėti 
išsaugotus duomenis ir naudotis duomenų tvarkymo sistema jiems išnagrinėti. Per 
išorės auditą mokesčių administratorius taip pat gali reikalauti, kad duomenys būtų 
elektroniniu būdu pertvarkyti pagal jo nurodymus arba kad išsaugoti dokumentai ir 
buhalteriniai įrašai jam būtų pateikti elektroniniu būdu perskaitomose duomenų 
talpyklose. Išlaidas padengia mokesčių mokėtojas.

Remiantis šiomis teisės nuostatomis, nėra akivaizdžios priežasties, kodėl Vokietijos mokesčių 
administratorius neturėtų pripažinti sąskaitos, kurią peticijos pateikėjas turi Liuksemburgo 
„PayPal“ banke, jeigu įstatymo nustatyti apskaitos ir dokumento saugojimo reikalavimai yra 
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įvykdyti. Šie reikalavimai taikomi kiekvienam asmeniui, kuris apmokestinamas Vokietijoje. 
Šiose teisės nuostatose nėra nuorodos, kad mokesčių mokėtojas, kuris naudojasi kitoje 
valstybėje narėje esančiais paslaugų teikėjais, kaip tai daro peticijos pateikėjas, būtų 
vertinamas ne taip palankiai, kaip vien nacionaliniu atveju. 

Peticijoje jos pateikėjas remiasi Koblenco Centrinio mokesčių biuro nurodymu dėl mokestinių 
reikalavimų elektroniniams bankų sąskaitų išrašams (2005 m. lapkričio 30 d. Verfügung OFD 
Koblenz – S 0315 A – 125/2005). Neaišku, ar per specialųjį mokesčių auditą mokesčių 
administratorius savo vertinimą grindė šiuo nurodymu, ar peticijos pateikėjas šį nurodymą 
surado ieškodamas informacijos. 

Nurodymas susijęs su klausimu, ar bankininkystės įstaigos bei įmonės, naudojančios namų 
bankininkystę arba internetinę bankininkystę, gali neteikti ir nesaugoti spausdinto banko 
sąskaitos išrašo varianto. Nurodyme teigiama, kad įmonės paprastai neįvykdo BMK 145 ir 
tolesniuose straipsniuose išdėstytų reikalavimų, jeigu namų bankininkystę ar internetinę 
bankininkystę naudojanti įmonė iš bankininkystės įstaigos gauna elektroninį banko sąskaitos 
išrašą į kompiuterį. Neįvykdomas BMK 147 straipsnio reikalavimas dėl dokumentų 
saugojimo, nes elektroninis banko sąskaitos išrašas yra pradinis skaitmeninis dokumentas. 
Siekiant įvykdyti šiuos reikalavimus, elektroninį banko sąskaitos išrašą reikėtų perduoti ir 
laikyti elektroniniu būdu perskaitomoje duomenų talpykloje. Tai darant reikia laikytis 
„Tvarkingų IT tvarkomų apskaitos sistemų principų“. Inter alia, šiais principais numatyta, 
kad nuo elektroninių banko sąskaitos išrašų perdavimo momento reikia užtikrinti, kad šių 
banko sąskaitos išrašų daugiau nebūtų galima pakeisti prieš juos išsaugant ir atitinkamai prieš 
juos vėliau spausdinant. Remiantis nurodymu, daugelis naudojamų programinės įrangos 
produktų šio reikalavimo neatitinka. Programinės įrangos produktai reikalavimą atitiktų, jeigu 
juose būtų numatytas indeksavimas, t. y. programiniu būdų dokumento gavimui būtų 
priskirtas nekeičiamas indeksas. 

Remiantis Komisijai prieinama informacija, Vokietijos nuostatos dėl oficialių buhalterijos 
reikalavimų ir apskaitos dokumentų saugojimo taikomos visiems mokesčių mokėtojams, 
kuriems taikoma Vokietijos mokesčių sistema. Be to, jeigu šalyje buveinę turinti įmonė 
e. prekybos mokėjimų gavimą perkelia kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems paslaugų 
teikėjams, kaip šiuo atveju Liuksemburgo „PayPal“, mokesčių mokėtojas vis tiek privalo 
įvykdyti tvarkingos apskaitos reikalavimus. Kitose valstybėse narėse įsteigtos ir paslaugas 
Vokietijoje teikiančios paslaugų įmonės, kaip šiuo atveju Liuksemburgo „PayPal“, apskaitos 
ir jos dokumentų pripažinimo reikalavimų klausimu nėra vertinamos nepalankiau nei šalies 
vidaus paslaugų teikėjai. Šiais reikalavimais siekiama užtikrinti banko sąskaitos išrašuose 
esančios informacijos tikslumą, kuris yra būtina teisingo apmokestinimo sąlyga. Priešingu 
atveju būtų galima vengti mokesčių tiesiog pakeičiant banko sąskaitos išrašus – nenurodant 
juose mokėjimų. Be to, šios priemonės minėtam tikslui pasiekti yra proporcingos. Be to, nėra 
informacijos, jog šie reikalavimai pritaikyti taip, kad teiktų konkurencinį pranašumą 
Vokietijos bankininkystės įstaigoms. 

Išvada

Remiantis Komisijai prieinama ribota informacija, tai, kad peticijos pateikėjo Liuksemburgo 
„PayPal“ sąskaita nėra pripažįstama Vokietijos mokesčių apskaitos tikslais, nėra kurios nors 
pagrindinės laisvės pažeidimas. Vokietijos mokesčių administratorius reikalauja iš peticijos 
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pateikėjo pateikti tokį patį užsienio paslaugos teikėjo parengtą banko sąskaitos išrašą, kokio 
jis reikalautų iš panašios įmonės, kuri naudojasi šalies vidaus paslaugų teikėjo paslaugomis. 

Todėl, atsižvelgdama į ankstesnius svarstymus, Komisija nepradės pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros prieš Vokietiją peticijos pateikėjo iškeltais klausimais.“ 


