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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1550/2012, ko „Euro Media Trade GmbH” vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgais Hammann kgs, par Vācijas iestāžu atteikumu atzīt 
PayPal kontus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs neatbalsta Vācijas nodokļu iestāžu atteikumu atzīt PayPal konta 
izrakstus kā maksājuma apliecinājumu, jo tos nevar pārbaudīt. Nodokļu iestādes pieprasa 
izdrukātus izrakstus, kurus Luksemburgas PayPal banka tomēr neizsniedz. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka no likuma viedokļa tā ir diskriminācija, un norāda, ka Vācijas nodokļu 
iestāžu noteikumi ir pretrunā Eiropas iekšējā tirgus noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs, uzņēmums, kura nosaukums ir Euro Media Trade GmbH, kas 
lūgumraksta iesniegšanas brīdī jau bija likvidēts (skatīt turpmāk minēto b punktu), kritizē 
faktu, ka īpaša nodokļu audita ietvaros nodokļu iestādes šķietami nav pieņēmušas/atzinušas 
bankas kontu, kas lūgumraksta iesniedzējam ir Luksemburgas PayPal. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka iemesls ir tas, ka bankas konta izraksti, ko sniedza PayPal, neatbilst 
Vācijas nodokļu grāmatvedības prasībām, jo tai nepieciešami drukāti bankas konta izraksti, 
kurus PayPal nesniedz un kurus tam saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem nav pienākuma 
sniegt. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir e-komercijas operators, un tādējādi aptuveni 70–80 % 
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no viņa apgrozījuma veido maksājumi, kas veikti ar PayPal. Lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas uz Reģionālās finanšu direkcijas rīkojumiem (OFD-Verfügungen), neprecizējot, vai 
nodokļu iestādes pamatoja savu vērtējumu ar šiem rīkojumiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka PayPal pārskatu nepieņemšana ir pretrunā iekšējā tirgus koncepcijai. 

Lūgumraksts ir izstrādāts vispārināti, sniedzot ļoti nenoteiktu aprakstu. Piemēram, 
lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Īpašo nodokļu auditu (Sondersteuerprüfung), neprecizējot, 
vai tas attiecas uz ienākuma nodokli, algu nodokli vai PVN. 

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nodokļu iestādes nepieņēma PayPal kontu, kas 
noslēgts Luksemburgā. Atkal trūkst lūgumraksta iesniedzēja izskaidrojuma par šīs 
nepieņemšanas sekām. Nav arī skaidrs, kādiem mērķiem tika izmantots PayPal konts. Šīs 
atbildes nolūkā Komisija pieņem, ka tas tika izmantots to klientu skaidras naudas samaksas 
saņemšanai, kuri iepirkās lūgumraksta iesniedzēja tīmekļa vietnē.

Tā kā sniegtā informācija ir ļoti nekonkrēta, Komisija var atbildēt tikai vispārīgi, pamatojoties 
uz pastāvošajiem tiesību aktiem. Komisija nevar aplūkot lūgumraksta iesniedzēja individuālo 
situāciju, jo Komisijai būtu jābalsta savs novērtējums uz pieņēmumiem, kas nav pārbaudāmi. 

Komisija mēģināja sazināties ar lūgumraksta iesniedzēju, lai iegūtu papildu informāciju 
nolūkā sniegt visaptverošu novērtējumu par lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto 
diskrimināciju.
Nebija iespējams sasniegt lūgumraksta iesniedzēju ar tālruņa starpniecību, jo lūgumrakstā 
minētais tālruņa numurs bija atslēgts; pārbaude Vācijas Komercreģistrā atklāja, ka 
lūgumraksta iesniedzējs Euro Media Trade GmbH ir ticis likvidēts 2012. gada 18. jūlijā, 
četrus mēnešus pirms šī lūgumraksta iesniegšanas. 

Pienākums kārtot grāmatvedības uzskaiti ir noteikts Vācijas Nodokļu kodeksa (VNK) 
(Abgabenordnung — AO) 145. un turpmākajos pantos1. Šos noteikumus piemēro 
uzņēmumiem, kuriem ir pienākums kārtot grāmatvedības uzskaiti, kā, piemēram, lūgumraksta 
iesniedzēja uzņēmumam, kas bija Vācijas valstspiederīgā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
(GmbH). 

VNK 145. pantā — Vispārējās prasības attiecībā uz grāmatvedību un ierakstiem — ir noteikts 
šādi:
(1) Grāmatvedībai jābūt veidotai tā, lai kompetentai trešai pusei būtu iespējams saprātīgā 
periodā iegūt pārskatu par uzņēmuma darījumiem un par uzņēmuma stāvokli. Uzņēmuma 
darījumiem jābūt izsekojamiem attiecībā uz to rašanos un norisi.
(2) Ieraksti jāveic tā, lai varētu sasniegt nodokļu sistēmas mērķi, kam tie paredzēti.
VNK 146. pantā — Oficiālie noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un ierakstiem — ir 
noteikts:
(1) Pārskati un citādi nepieciešamie ieraksti ir jāveic pilnīgi, pareizi, laicīgi un akurāti. Kases 
ieņēmumi un izdevumi ir jāfiksē katru dienu.
…
(4) Iegrāmatojumu vai ierakstu nedrīkst pārveidot tādā veidā, ka sākotnējais saturs vairs nav 

                                               
1 Pārņemts no Vācijas tīmekļa vietnes www.gesetze-im-internet.de, kuru pārvalda Vācijas Tieslietu 

ministrija. 
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nosakāms. Nedrīkst veikt arī tādas izmaiņas, kuru īpašības neļauj skaidri noteikt, vai tās 
tikušas veiktas sākotnēji vai tikai vēlāk.
(5) Pārskati un citi nepieciešamie ieraksti var pastāvēt arī kā akurāti aizpildīti dokumenti vai 
var tikt uzglabāti datu nesējā, ciktāl šie grāmatvedības veidi, tostarp izmantotā metode, 
atbilst akurāti veiktas grāmatvedības principiem; attiecībā uz ierakstiem, kas jāveic, tikai 
pamatojoties uz nodokļu likumiem, izmantotās metodes pieļaujamība nosakāma, pamatojoties 
uz mērķi, kuriem ieraksti kalpo nodokļu uzlikšanā. Ja grāmatvedība un citi nepieciešamie 
ieraksti tiek glabāti datu nesējos, ir jānodrošina, ka uzglabāšanas periodā dati ir pieejami 
jebkurā laikā un tie bez kavēšanās var tikt sniegti lasāmā veidā. Tas piemērojams arī 
attiecībā uz finanšu iestādes pilnvarām saskaņā ar 147. panta 6. punktu. Iepriekš minētais 
1. līdz 4. punkts piemērojams mutatis mutandis.

VNK 147. pantā — Oficiālie noteikumi dokumentu uzglabāšanai — ir noteikts šādi: 
(1) Šādi dokumenti ir jāuzglabā atsevišķi:
1. pārskati un ieraksti, inventāra saraksti, gada pārskati, stāvokļa ziņojumi, sākuma bilance, 
kā arī darba instrukcijas un citi uzņēmuma dokumenti, kas nepieciešami to saprašanai; ...
4. grāmatvedības dokumentācija; ...
5. citi dokumenti, ciktāl tie ir būtiski nodokļu uzlikšanai.
(2) Izņemot gada pārskatus, sākuma bilanci un dokumentus saistībā ar iepriekš minētā 
1. punkta 4.a apakšpunktu, dokumenti, kas uzskaitīti iepriekš minētajā 1. punktā, var tikt 
uzglabāti kā reprodukcija attēlu atmiņas ierīcē vai citos datu nesējos, ja tas ir atbilstoši 
akurātas grāmatvedības principiem un ir nodrošināts, ka reprodukcijai vai datiem:
1. ir vizuāla atbilsme saņemtajām tirdzniecības un darījumu vēstulēm un grāmatvedības 
dokumentiem, un to saturs, kad tie tiek sniegti lasāmā formā, atbilst citiem dokumentiem;
2. jebkurā uzglabāšanas perioda brīdī tiem var piekļūt, tie bez kavēšanās var tikt sniegti 
lasāmā formā un var tikt apstrādāti automātiski. ….
(5) Ja kāds iesniedz uzglabājamus dokumentus reprodukcijas veidā attēlu atmiņas ierīcē vai 
citā datu nesējā, tad no viņa tiek pieprasīts, pašam sedzot izmaksas, sniegt pieejamus 
jebkādus palīglīdzekļus, kas nepieciešami, lai dokumentus varētu sniegt lasāmā formā; ja 
finanšu iestāde to lūdz, tad, pašam sedzot izmaksas, viņam bez kavēšanās jāizdrukā visi 
dokumenti vai daļa no tiem vai jāpiegādā reprodukcijas, kas ir lasāmas bez palīglīdzekļiem.
(6) Ja dokumenti saskaņā ar iepriekš minēto 1. punktu ir radīti ar datu apstrādes sistēmas 
palīdzību, finanšu iestādei ir tiesības ārēja audita kontekstā skatīt saglabātos datus un 
izmantot datu apstrādes sistēmu, lai pārbaudītu šos dokumentus. Ārējā audita laikā tā var arī 
pieprasīt datu automātisko apstrādi saskaņā ar to specifikāciju vai saglabāto dokumentu un 
ierakstu pieejamību mašīnlasāmā datu nesējā. Izmaksas sedz nodokļu maksātājs.

Pamatojoties uz šiem tiesiskajiem noteikumiem, nav skaidra iemesla, kāpēc Vācijas nodokļu 
iestādēm nevajadzētu pieņemt/atzīt kontu, ko lūgumraksta iesniedzējs uztur Luksemburgas 
PayPal, ja ir izpildītas likumā noteiktās prasības attiecībā uz grāmatvedību un dokumentu 
uzglabāšanu. Šīs prasības piemērojamas jebkurai personai, uz kuru attiecas aplikšana ar 
nodokli Vācijā. Šajos tiesiskajos noteikumos nav norādes, ka pret nodokļu maksātāju, kas 
izmanto pakalpojumu sniedzēju, kurš atrodas citā dalībvalstī, kā tas ir lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumā, varētu izturēties sliktāk nekā tad, ja tā būtu tikai iekšzemes situācija. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Koblencas Reģionālās finanšu direkcijas rīkojumu 
attiecībā uz prasībām par elektronisko banku kontu izrakstiem nodokļu mērķiem (Verfügung 
OFD Koblenz, 2005. gada 30. novembris – S 0315 A – 125/2005). Nav skaidrs, vai nodokļu 
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iestādes ar šo rīkojumu pamatoja savu novērtējumu to īpašā nodokļu audita laikā, vai arī 
lūgumraksta iesniedzējs šo rīkojumu atrada, veicot izpēti. 

Rīkojums attiecas uz jautājumu, vai iestādes, kas sniedz banku pakalpojumus, un uzņēmumi, 
kas izmanto elektroniskos vai interneta bankas pakalpojumus, var atturēties no banku kontu 
izrakstu „cietās” kopijas pārsūtīšanas un uzglabāšanas. Rīkojumā noteikts, ka uzņēmumi 
parasti neizpilda prasības, kas noteiktas VNK 145. un turpmākajos pantos, ja uzņēmums, kurš 
izmanto elektroniskos/interneta bankas pakalpojumus, saņem no attiecīgās banku iestādes 
elektronisku bankas konta izrakstu savā datorā. VNK 147. panta prasības attiecībā uz 
dokumentu uzglabāšanu nav izpildītas, jo elektronisks bankas konta izraksts ir oriģināls 
digitāls dokuments. Lai tās izpildītu, elektronisku bankas konta izrakstu būtu nepieciešams 
pārsūtīt un uzglabāt mašīnlasāmā datu nesējā. Saistībā ar šo jābūt izpildītiem „akurātas, uz IT 
pamatotas grāmatvedības sistēmas principiem”. Cita starpā šie principi paredz, ka attiecībā uz 
elektronisko banku konta izrakstu pārsūtīšanu ir jānodrošina, ka šie banku konta izraksti vairs 
nevar tikt pārveidoti, pirms tie tiek saglabāti un attiecīgi vēlāk drukāti. Atbilstoši rīkojumam 
daudzas no izmantotajām programmatūrām neatbilst šīm prasībām. Programmatūras atbilstu 
šīm prasībām, ja tās paredzētu tā saukto indeksēšanu, tas ir, uz programmu balstītu 
nemodificējama indeksa piešķiršanu pēc dokumenta saņemšanas. 

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju Vācijas noteikumi attiecībā uz oficiālajām 
grāmatvedības un grāmatvedības dokumentu uzglabāšanas prasībām ir piemērojami visiem 
nodokļu maksātājiem, uz kuriem attiecas aplikšana ar nodokli Vācijā. Turklāt, ja rezidenta 
uzņēmums nodod ar e-komerciju saistīto skaidras naudas maksājumu saņemšanu kā 
ārpakalpojumu citā dalībvalstī esošiem pakalpojumu sniedzējiem, kā tas ir šajā piemērā ar 
Luksemburgas PayPal, no nodokļu maksātāja tomēr tiek prasīts izpildīt pareizas 
grāmatvedības prasības. Pret citu dalībvalstu attiecīgajiem uzņēmumiem, kas sniedz savus 
pakalpojumus Vācijā, kā tas ir šajā gadījumā ar Luksemburgas PayPal, attiecībā uz prasībām 
grāmatvedības un tās dokumentācijas atzīšanai neizturas sliktāk nekā pret pakalpojumu 
sniedzēju iekšzemē. Šo prasību mērķis ir nodrošināt informācijas pareizību bankas konta 
izrakstos, kas ir priekšnoteikums taisnīgai aplikšanai ar nodokli. Citādi varētu izvairīties no 
nodokļiem, vienkārši izlaižot maksājumus, modificējot bankas konta izrakstus. Šie pasākumi 
šķiet arī piemēroti minētajam mērķim. Turklāt nav norādes par to, ka šīs prasības ir izstrādātas 
tā, lai nodrošinātu konkurētspējas priekšrocības Vācijas banku iestādēm. 

Secinājums

Pamatojoties uz ierobežoto Komisijai pieejamo informāciju, fakts, ka lūgumraksta iesniedzēja 
Luksemburgas PayPal kontu nepieņēma/neatzina par atbilstīgu Vācijas nodokļu 
grāmatvedības nolūkiem, nav pamatbrīvības pārkāpums. Vācijas nodokļu iestādes pieprasa 
lūgumraksta iesniedzējam sniegt tādu pašu bankas konta izrakstu, ko sagatavojis pakalpojuma 
sniedzējs ārvalstīs, kādu tā pieprasītu no salīdzināma uzņēmuma, kurš izmanto vietēju 
pakalpojumu sniedzēju. 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija neuzsāks pārkāpuma procedūru pret 
Vāciju saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem. 


