
CM\1010209MT.doc PE523.139v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.10.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1550/2012, imressqa mis-Sur Hammann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem Euro Media Trade GmbH, dwar ir-rifjut tal-awtoritajiet 
Ġermaniżi li jirrikonoxxu l-kontijiet tal-PayPal

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għar-rifjut mill-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi li jirrikonoxxu d-
dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tal-PayPal bħala prova ta’ ħlas għar-raġuni li huma ma jistgħux 
jiġu vverifikati. L-awtoritajiet fiskali jirrikjedu dikjarazzjonijiet stampati li, madankollu, ma 
jinħarġux mill-bank tal-Lussemburgu tal-PayPal. Skont il-petizzjonant din hija 
diskriminazzjoni quddiem il-liġi u jsostni li l-istipulazzjonijiet min-naħa tal-awtoritajiet fiskali 
Ġermaniżi mhumiex konformi mal-ispirtu tas-suq intern Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-petizzjonant, kumpanija bl-isem Euro Media Trade GmbH, li kienet diġà xoljiet meta 
tressqet il-petizzjoni (ara l-punt b hawn isfel), jikkritika l-fatt li fil-qafas ta’ awditu fiskali 
speċjali, l-awtoritajiet fiskali allegatament m’aċċettawx/irrikonoxxewx kont tal-bank li l-
petizzjonant kellu mal-PayPal fil-Lussemburgu. Skont il-petizzjonant, ir-raġuni għal dan hija 
li d-dikjarazzjoni tal-kont tal-bank ipprovduta mill-PayPal ma ssodisfatx ir-rekwiżiti għall-
għanijiet tal-kontabbiltà fiskali Ġermaniżi, peress li dawn jitolbu dikjarazzjonijiet tal-kontijiet 
tal-bank stampati li l-PayPal ma jipprovdix u mhuwiex mitlub li jipprovdi skont il-liġi tal-
Lussemburgu. 
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Il-petizzjonant jiddikjara li bħala operatur tal-kummerċ elettroniku, madwar 70 – 80 % tal-
fatturat tiegħu jirrappreżenta ħlasijiet li jsiru permezz tal-PayPal. Il-petizzjonant jirreferi 
għall-ordinanzi tal-Uffiċċji Fiskali Ċentrali (OFD-Verfügungen) bla ma jispeċifika jekk l-
awtoritajiet fiskali bbażawx il-valutazzjoni tagħhom fuq dawn l-ordinanzi. Il-petizzjonant 
jiddikjara li l-fatt li l-kontijiet tal-PayPal ma jiġux aċċettati jmur kontra l-kunċett tas-suq 
intern. 

Il-petizzjoni ġiet abbozzata b’mod kumpatt ħafna u d-deskrizzjoni hija vaga. Pereżempju, il-
petizzjonant jirreferi għal awditu fiskali speċjali (“Sondersteuerprüfung”), bla ma jispeċifika 
jekk dan jirreferix għat-taxxa fuq l-introjtu, it-taxxa fuq il-paga jew il-VAT. 

Barra minn hekk, il-petizzjonant jiddikjara li l-awtoritajiet fiskali m’aċċettawx il-kont tal-
PayPal li jinsab fil-Lussemburgu. Għal darb’oħra l-petizzjonant naqas milli jispjega l-
konsegwenzi tal-fatt li dawn ma ġewx aċċettati. Barra minn hekk mhuwiex ċar għal liema 
għanijiet kien jintuża dan il-kont tal-PayPal. Għall-għanijiet ta’ din ir-risposta, il-
Kummissjoni qed tissoponi li dan kien jintuża biex jirċievi fih ħlasijiet fi flus kontanti 
mingħand il-konsumaturi li jixtru mill-websajt tal-petizzjonant.

Peress li l-informazzjoni pprovduta hija vaga ħafna, il-Kummissjoni tista’ biss tagħti risposta 
f’termini ġenerali, ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-Kummissjoni ma tistax tindirizza 
s-sitwazzjoni individwali tal-petizzjonant, peress li l-Kummissjoni se jkollha tibbaża l-
valutazzjoni tagħha fuq suppożizzjonijiet li mhumiex verifikabbli. 

Il-Kummissjoni ppruvat tikkuntattja lill-petizzjonant sabiex tiġbor informazzjoni addizzjonali 
għal valutazzjoni komprensiva tal-allegata diskriminazzjoni tal-petizzjonant.
Ma kienx possibbli li l-petizzjonant jiġi kkuntattjat permezz tat-telefown, peress li n-numri 
tat-telefown imsemmija fil-petizzjoni kienu skonnessi; tfittixa fir-reġistru kummerċjali 
Ġermaniż żvelat li l-petizzjonant, Euro Media Trade GmbH, xolja fit-18 ta’ Lulju 2012, li 
jaħbat erba’ xhur qabel ma ressaq din il-petizzjoni. 

L-obbligu li jinżammu reġistri huwa stipulat fl-Artikolu 145 u l-Artikoli ta’ wara tal-Kodiċi 
tat-Taxxa Ġenerali (GTC) (Abgabenordnung- AO)1. Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw 
għall-entitajiet li huma obbligati jżommu reġistri, bħall-petizzjonant li kien kumpanija 
residenti b’responsabbiltà limitata Ġermaniża (GmbH). 

L-Artikolu 145 GTC - Speċifikazzjonijiet ġenerali relatati maż-żamma ta’ kontijiet u rekords, 
jistipula dan li ġej:

(1) Il-kontijiet għandhom jinżammu b’tali mod li jippermettu li parti terza kompetenti 
tieħu idea ġenerali tat-tranżazzjonijiet tan-negozju u tas-sitwazzjoni tal-intrapriża 
f’perjodu ta’ żmien raġonevoli. It-tranżazzjonijiet tan-negozju għandhom ikunu 
traċċabbli fir-rigward tal-oriġini u l-kors tagħhom.
(2) Ir-rekords għandhom jinżammu b’tali mod li l-għan fiskali li huma maħsuba jaqdu 
jkun jista’ jintlaħaq.

                                               
1 Riprodotti mill-websajt Ġermaniża www.gesetze-im-internet.de taħt il-kontroll tal-Ministeru għall-

Ġustizzja Ġermaniż. 
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L-Artikolu 146 GTC - Regoli formali dwar iż-żamma tal-kontijiet u r-rekords, jistipula:
(1) Il-kontijiet u r-rekords mitluba mod ieħor għandhom jinżammu b’mod komplet, 
korrett, fil-ħin u ordnat. Ir-riċevuti ta’ flus u l-ħlasijiet għandhom jiġu rrekordjati 
kuljum.
…
(4) Entrata jew rekord ma jistgħux jinbidlu b’mod li l-kontenut oriġinali ma jkunx 
jista’ jiġi ddeterminat aktar. Barra minn hekk, ma jistax isir tibdil jekk in-natura tiegħu 
ma tippermettix ċertezza fir-rigward ta’ jekk dan sarx fiż-żmien tal-entrata oriġinali 
jew fi stadju aktar tard.
(5) Il-kontijiet u r-rekords mitluba mod ieħor jistgħu wkoll jikkonsistu mill-irrekordjar 
ordnat ta’ kupuni jew inkella jistgħu jinżammu fuq apparat għall-ħżin tad-dejta 
sakemm dawn il-forom ta’ kontabbiltà, inkluż il-metodu użat għal dan il-għan, ikunu 
konsistenti mal-prinċipji ta’ kontabbiltà ordnata; fir-rigward ta’ rekords li għandhom 
isiru biss abbażi ta’ liġijiet fiskali, l-ammissibilità tal-metodu użat għandha tiġi 
ddeterminata abbażi tal-għan li r-rekords huma maħsuba jaqdu għat-tassazzjoni. Fejn 
il-kontijiet u r-rekords mitluba mod ieħor jinżammu fuq apparat għall-ħżin tad-dejta, 
għandu jiġi żgurat b’mod partikolari li, matul il-perjodu ta’ ħżin, id-dejta tkun 
aċċessibbli l-ħin kollu u tkun tista’ tinqara bla dewmien żejjed. Dan għandu japplika 
wkoll fir-rigward tas-setgħat tal-awtorità tad-dħul skont it-Taqsima 147(6). Is-
Subtaqsimiet (1) sa (4) hawn fuq għandhom japplikaw mutatis mutandis.

L-Artikolu 147 GTC - Regoli formali dwar il-ħżin tad-dokumenti, jiddikjara dan li ġej: 
(1) Id-dokumenti li ġejjin għandhom jinħażnu separatament:
1. kontijiet u rekords, inventorji, rapporti annwali, rapporti tas-sitwazzjoni, il-karta tal-
bilanċ tal-ftuħ kif ukoll l-istruzzjonijiet operatorji u dokumenti organizzazzjonali oħra 
meħtieġa biex dawn jinftiehmu, ...
4. rekords tal-kontabbiltà, ...
5. dokumenti oħra sakemm dawn huma ta’ relevanza għat-tassazzjoni.
(2) Bl-eċċezzjoni tar-rapporti annwali, il-karta tal-bilanċ tal-ftuħ u d-dokumenti skont 
is-Subtaqsima (1)4a hawn fuq, id-dokumenti elenkati taħt is-Subtaqsima (1) hawn fuq 
jistgħu jinħażnu bħala riproduzzjonijiet fuq apparat għall-ħżin tal-istampi jew fuq 
apparat għall-ħżin tad-dejta ieħor fejn dan ikun proporzjonat mal-prinċipji ta’ 
kontabbiltà ordnata u jiġi żgurat li r-riproduzzjonijiet jew id-dejta
1. jikkorrispondu viżwalment mal-ittri ta’ kummerċ u negozju riċevuti u r-rekords 
kontabilistiċi u jikkorrispondu f’termini ta’ kontenut mad-dokumenti l-oħra meta 
jkunu jistgħu jinqraw,
2. jistgħu, fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu ta’ ħżin, jiġu aċċessati, jinqraw bla 
dewmien żejjed u jiġu pproċessati awtomatikament. ….
(5) Kull min iressaq dokumenti li jkunu jistgħu jinħażnu fil-forma ta’ riproduzzjoni 
fuq apparat għall-ħżin tal-istampi jew apparat għall-ħżin tad-dejta ieħor, għandu jkun 
meħtieġ, bi spejjeż tiegħu stess, jagħmel disponibbli kwalunkwe għajnuniet awżiljari 
meħtieġa biex id-dokumenti jkunu jistgħu jinqraw; jekk l-awtorità tad-dħul tkun 
tixtieq, dan għandu bi spejjeż tiegħu stess jipprintja bla dewmien żejjed id-dokumenti 
kollha jew parti minnhom jew jipprovdi riproduzzjonijiet li jkunu jistgħu jinqraw bla 
għajnuniet awżiljari.
(6) Fejn id-dokumenti taħt is-Subtaqsima (1) hawn fuq ikunu ġew maħluqa bl-
għajnuna ta’ sistema li tipproċessa d-dejta, l-awtorità tad-dħul għandha tkun intitolata, 
fil-kuntest ta’ awditu estern, li tara d-dejta ssejvjata u tuża s-sistema li tipproċessa d-
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dejta biex teżamina dawn id-dokumenti. Waqt awditu estern din tista’ wkoll titlob li d-
dejta tiġi pproċessata awtomatikament għall-ispeċifikazzjonijiet tagħha jew li d-
dokumenti u r-rekords issejvjati jsiru disponibbli għaliha fuq apparat għall-ħżin tad-
dejta li jista’ jinqara minn magna. L-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-kontribwent.

Abbażi ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali, m’hemm l-ebda raġuni ovvja għaliex l-awtoritajiet 
fiskali Ġermaniżi m’għandhomx jaċċettaw/jirrikonoxxu kont li l-petizzjonant għandu mal-
PayPal fil-Lussemburgu, sakemm ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi li tikkonċerna l-kontabbiltà u 
l-ħżin tad-dokumenti jiġu ssodisfati. Dawn ir-rekwiżiti japplikaw għal kwalunkwe persuna 
suġġetta għal tassazzjoni fil-Ġermanja. M’hemm l-ebda indikazzjoni f’dawn id-
dispożizzjonijiet legali li kontribwent li juża fornituri tas-servizzi li jinsabu fi Stat Membru 
ieħor, kif jagħmel il-petizzjonant, jiġi ttrattat b’mod anqas favorevoli milli f’sitwazzjonijiet 
purament domestiċi. 

Fil-petizzjoni tiegħu, il-petizzjonant jirreferi għal ordinanza tal-Uffiċċju Fiskali Ċentrali ta’ 
Koblenz li tikkonċerna r-rekwiżiti għal għanijiet fiskali tad-dikjarazzjonijiet ta’ kontijiet tal-
bank elettroniċi (Verfügung OFD Koblenz tat-30 ta’ Novembru 2005 – S 0315 A –
125/2005). Mhuwiex ċar jekk l-awtoritajiet fiskali bbażawx il-valutazzjoni tagħhom fuq din l-
ordinanza matul l-awditu fiskali speċjali tagħhom jew jekk il-petizzjonant iltaqax ma’ din l-
ordinanza matul ir-riċerka tiegħu. 

L-ordinanza tikkonċerna l-kwistjoni ta’ jekk l-istituzzjonijiet bankarji u l-kumpaniji li jużaw 
is-servizzi bankarji mid-dar jew fuq l-internet jistgħux jirrifjutaw li jittrażmettu jew jaħżnu 
kopja stampata tad-dikjarazzjoni tal-kont tal-bank. L-ordinanza tiddikjara li l-kumpaniji 
normalment m’għandhomx jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 145 u l-Artikoli ta’ 
wara tal-GTC, jekk il-kumpanija li tuża s-servizzi bankarji mid-dar/fuq l-internet tirċievi mill-
istituzzjoni bankarja dikjarazzjoni ta’ kont tal-bank elettronika fuq il-kompjuter tagħha. Ir-
rekwiżit tal-Artikolu 145 tal-GTC li jikkonċerna l-ħżin tad-dokumenti mhuwiex issodisfat, 
peress li d-dikjarazzjoni tal-kont tal-bank elettronika hija dokument diġitali oriġinali. Sabiex 
dan jiġi ssodisfat, id-dikjarazzjoni tal-kont tal-bank elettronika tkun teħtieġ li tiġi trażmessa u 
maħżuna fuq ħżin tad-dejta li jista’ jinqara minn magna. B’hekk, jeħtieġ li jiġu ssodisfati l-
Prinċipji ta’ sistemi tal-kontabbiltà bbażati fuq l-IT b’mod ordnat. Fost l-oħrajn, dawn il-
prinċipji jipprevedu li fir-rigward tat-trażmissjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-kont tal-bank 
elettroniċi, jeħtieġ li jiġi aċċertat li dawn id-dikjarazzjonijiet tal-kont tal-bank ma jistgħux jiġu 
mmodifikati aktar qabel ma jiġu ssejvjati u, rispettivament, meta jiġu pprintjati fi stadju aktar 
tard. Skont l-ordinanza, ħafna mill-prodotti tas-softwer użati ma jissodisfawx dan ir-rekwiżit. 
Il-prodotti tas-softwer jissodisfaw ir-rekwiżit jekk jipprovdu l-hekk imsejħa indiċizzazzjoni, 
jiġifieri tqegħid fl-eżerċizzju ta’ indiċi li ma jistax jiġi mmodifikat ibbażat fuq programm mal-
wasla tad-dokument. 

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, id-dispożizzjonijiet Ġermaniżi fir-
rigward tar-rekwiżiti formali tal-kontabbiltà u l-ħżin tad-dokumenti tal-kontabbiltà japplikaw 
għall-kontribwenti kollha suġġetti għal tassazzjoni Ġermaniża. Barra minn hekk, jekk 
kumpanija residenti tkun esternalizzat ir-riċevuta ta’ ħlasijiet fi flus kontanti għall-kummerċ 
elettroniku lil fornituri tas-servizzi stabbiliti fi Stat Membru ieħor, bħal f’dan il-każ tal-PayPal 
fil-Lussemburgu, il-kontribwent xorta jkun għadu mitlub jissodisfa r-rekwiżiti ta’ kontabbiltà 
tajba. Il-kumpaniji tas-servizzi residenti fi Stati Membri oħra u li jipprovdu s-servizzi 
tagħhom fil-Ġermanja, bħal f’dan il-każ tal-PayPal fil-Lussemburgu, ma jiġux ittrattati b’mod 
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anqas favorevoli f’dak li jikkonċerna r-rekwiżiti għar-rikonoxximent tal-kontabbiltà u d-
dokumenti tagħha minn fornitur tas-servizzi domestiku. Dawn ir-rekwiżiti għandhom l-għan li 
jiżguraw il-preċiżjoni tal-informazzjoni li tinsab fid-dikjarazzjonijiet tal-kont tal-bank li huwa 
prerekwiżit għall-ekwità tat-tassazzjoni. Jekk ma jsirx hekk, jista’ jkun hemm evażjoni tat-
taxxa permezz ta’ sempliċi nuqqas ta’ ħlasijiet billi jiġu mmodifikati d-dikjarazzjonijiet tal-
kontijiet tal-bank. Dawn il-miżuri jidhru wkoll li huma proporzjonati ma’ dan l-għan. Barra 
minn hekk, m’hemm l-ebda indikazzjoni li dawn ir-rekwiżiti jiġu mfassla apposta b’mod li 
jipprovdu vantaġġ kompetittiv għall-istituzzjonijiet bankarji Ġermaniżi. 

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni limitata disponibbli għall-Kummissjoni, il-fatt li l-kont tal-PayPal 
fil-Lussemburgu tal-petizzjonant ma jiġix aċċettat/irrikonoxxut għall-għanijiet ta’ kontabbiltà 
fiskali Ġermaniżi ma jirrappreżentax ksur ta’ libertà fundamentali. L-awtoritajiet fiskali 
Ġermaniżi jitolbu lill-petizzjonant jipprovdi l-istess dikjarazzjoni tal-kont tal-bank ipprovduta 
minn fornitur tas-servizzi barrani bl-istess mod li jitolbu dan mingħand kumpanija 
kumparabbli b’fornitur tas-servizzi domestiku. 

Għaldaqstant, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet t’hawn fuq, il-Kummissjoni mhux se tiftaħ 
proċedura ta’ ksur kontra l-Ġermanja fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant. 


