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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.10.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1550/2012, ingediend door de heer Hammann (Duitse 
nationaliteit), namens Euro Media Trade GmbH, over de weigering van de 
Duitse autoriteiten om PayPal-rekeningen te erkennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen de weigering van de Duitse belastingautoriteiten om afschriften van 
PayPal-rekeningen te erkennen als betalingsbewijs met als reden dat ze niet gecontroleerd 
kunnen worden. De belastingautoriteiten verlangen afgedrukte rekeningafschriften die echter 
niet worden uitgegeven door de Luxemburgse PayPal-bank. Indiener beschouwt dit als 
discriminatie voor de wet en voert aan dat de door de Duitse belastingautoriteiten gehanteerde 
voorwaarden niet in overeenstemming zijn met de geest van de Europese interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Indiener, een vennootschap met de naam Euro Media Trade GmbH, die op het ogenblik van 
de indiening van het verzoekschrift al ontbonden was (zie punt b hierna), hekelt dat in het 
kader van een bijzondere belastingcontrole de belastingautoriteiten naar verluidt een 
bankrekening van de indiener bij PayPal Luxembourg niet hebben aanvaard/erkend. Volgens 
indiener is de reden hiervoor dat het door PayPal verschafte rekeningafschrift niet voldeed aan 
de vereisten voor de Duitse fiscale verslaggeving waarvoor afgedrukte rekeningafschriften 
nodig zijn. Die worden echter niet door PayPal uitgegeven en zijn ook niet verplicht onder 
Luxemburgse wetgeving. 
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Indiener stelt dat als e-handelaar ongeveer 70 tot 80% van zijn omzet bestaat uit betalingen 
via PayPal. Indiener verwijst naar verordeningen van de Centrale Belastingdienst (OFD-
Verfügungen) zonder echter te verduidelijken of de belastingautoriteiten hun beoordeling op 
deze verordeningen baseerden. Indiener beweert dat het niet aanvaarden van PayPal-
rekeningen in strijd is met het concept van de interne markt. 

Het verzoekschrift is op een heel beknopte manier opgesteld en de beschrijving is heel vaag. 
Zo verwijst indiener naar een bijzondere belastingcontrole (“Sondersteuerprüfung”) zonder 
echter te verduidelijken of het om inkomstenbelasting, loonbelasting of btw gaat. 

Voorts stelt indiener dat de belastingautoriteiten de PayPal-rekening in Luxemburg niet 
hebben aanvaard. Maar ook nu vergeet indiener uit te leggen wat de gevolgen hiervan zijn. 
Bovendien is het niet duidelijk waarvoor deze PayPal-rekening werd gebruikt. In het kader 
van dit antwoord gaat de Commissie ervan uit dat klanten op deze rekening betaalden voor de 
aankopen die ze op de website van indiener deden.

Aangezien de verstrekte informatie heel vaag is, kan de Commissie enkel in algemene 
bewoordingen en op basis van de huidige wetgeving antwoorden. De Commissie kan niet 
ingaan op de individuele situatie van indiener omdat ze haar beoordeling dan zou moeten 
baseren op veronderstellingen die niet kunnen worden getoetst. 

De Commissie probeerde in contact te komen met indiener om extra informatie te verwerven 
voor een uitgebreide beoordeling van de vermeende discriminatie ten aanzien van indiener.
Indiener kon telefonisch niet worden bereikt aangezien de in het verzoekschrift vermelde 
telefoonnummers niet meer in gebruik waren. Bij inzage van het Duitse handelsregister bleek 
dat indiener, Euro Media Trade GmbH, op 18 juli 2012 werd ontbonden, oftewel vier 
maanden voordat dit verzoekschrift werd ingediend. 

De verplichting om een boekhouding te voeren is vastgesteld in artikel 145 en volgende van 
het algemeen belastingwetboek (CGI) (Abgabenordnung- AO)1. Deze bepalingen gelden voor 
alle entiteiten die verplicht zijn een boekhouding te voeren, zoals ook indiener als zijnde een 
in Duitsland gevestigde naamloze vennootschap (GmbH). 

Artikel 145 CGI - Algemene bepalingen betreffende het bijhouden van een boekhouding en 
bescheiden, stelt het volgende:

(1) De boekhouding moet op dusdanige wijze worden bijgehouden dat een bevoegde 
derde partij binnen een redelijke termijn een overzicht bekomt van de 
bedrijfstransacties en de toestand van de vennootschap.  De herkomst en het verloop 
van de bedrijfstransacties moeten kunnen worden nagegaan. 
(2) Bescheiden moeten zo worden bijgehouden dat er wordt voldaan aan de 
belastingdoelstellingen waarvoor ze bedoeld zijn.

Artikel 146 CGI - Formele regels voor het bijhouden van een boekhouding en bescheiden, 
stelt het volgende:

                                               
1 Overgenomen van de Duitse website www.gesetze-im-internet.de onder het toezicht van het Duitse 

ministerie van Justitie.
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(1) De anderszins vereiste boekhouding en bescheiden moeten volledig, correct, tijdig 
en op ordelijke wijze worden bijgehouden. Kasstukken en betalingen moeten dagelijks 
worden opgetekend.
…
(4) Geboekte posten of bescheiden mogen niet op dusdanige wijze worden gewijzigd 
dat de oorspronkelijke inhoud niet langer is vast te stellen. Bovendien mogen er geen 
wijzigingen worden doorgevoerd indien deze het onmogelijk maken om te achterhalen 
of ze op het ogenblik van de oorspronkelijke boeking of in een later stadium zijn 
doorgevoerd.
(5) De anderszins vereiste boekhouding en bescheiden kunnen ook bestaan uit het 
correct indienen van bewijsstukken of kunnen worden bijgehouden op 
gegevensdragers voor zover deze vormen van boekhouding en de daartoe gehanteerde 
boekhoudmethode in overeenstemming zijn met de beginselen van een regelmatige 
boekhouding. De toelaatbaarheid van de gehanteerde methode voor bescheiden, die 
uitsluitend op basis van de belastingwetgeving mogen worden opgesteld, hangt af van 
het doeleinde waarvoor ze in het kader van de belastingheffing zijn bestemd. Indien de 
anderszins vereiste boekhouding en bescheiden op gegevensdragers worden 
bijgehouden, moet er in het bijzonder worden verzekerd dat de gegevens gedurende de 
opslagperiode op elk moment beschikbaar zijn en onmiddellijk leesbaar kunnen 
worden gemaakt. Dit geldt ook met betrekking tot de bevoegdheden van de 
belastingdienst krachtens artikel 147, lid 6. Leden (1) tot (4) hierboven gelden mutatis 
mutandis.

Artikel 147 CGI - Formele regels voor het opslaan van documenten, stelt het volgende: 
(1) De volgende documenten moeten afzonderlijk worden opgeslagen:
1. boekhouding en bescheiden, inventarissen, jaarverslagen, situatieverslagen, de 
openingsbalans, alsook de gebruiksvoorschriften en andere voor een goed begrip 
noodzakelijke organisatorische documenten;
4. boekingsbescheiden ...;
5. andere documenten voor zover deze van belang zijn voor de belastingheffing.
(2) Met uitzondering van de jaarverslagen, openingsbalans en documenten vermeld in 
bovenstaand lid 1, punt 4a, mogen de documenten vermeld in bovenstaand lid 1 
worden opgeslagen als reproducties op beelddragers of op andere gegevensdragers 
voor zover dit in overeenstemming is met de beginselen van een regelmatige 
boekhouding en voor zover verzekerd is dat de reproducties of de gegevens
1. visueel overeenstemmen met de ontvangen handels- en zakelijke brieven en met de 
boekingsbescheiden, en inhoudelijk overeenstemmen met de andere documenten 
wanneer deze leesbaar worden gemaakt;
2. op elk moment tijdens de opslagperiode beschikbaar zijn, onmiddellijk leesbaar 
kunnen worden gemaakt en op geautomatiseerde wijze kunnen worden verwerkt.
(5) Al wie elektronische documenten in de vorm van een reproductie op een 
beelddrager of op een andere gegevensdrager indient, moet voor eigen rekening 
hulpmiddelen ter beschikking stellen om de documenten leesbaar te maken. Indien de 
belastingdienst dit wenst, moet de persoon in kwestie voor eigen rekening de 
documenten onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afdrukken of reproducties verschaffen 
die zonder hulpmiddelen leesbaar zijn.
(6) Indien de documenten onder bovenstaand lid (1) met behulp van een 
gegevensverwerkingssysteem zijn aangemaakt, heeft de belastingdienst het recht om in 
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het kader van een externe controle de opgeslagen gegevens te bekijken en het 
gegevensverwerkingssysteem te gebruiken om deze documenten te bestuderen.  De 
belastingdienst mag in de loop van een externe controle ook eisen dat de gegevens 
automatisch volgens zijn specificaties worden verwerkt of dat de opgeslagen 
documenten en bescheiden beschikbaar worden gesteld op machinaal leesbare 
gegevensdragers. De kosten worden door de belastingbetaler gedragen.

Op basis van deze wettelijke bepalingen is er geen voor de hand liggende reden waarom de 
Duitse belastingautoriteiten de rekening van indiener bij PayPal Luxembourg niet zouden 
aanvaarden/erkennen, op voorwaarde dat de in de wet vastgestelde vereisten inzake de 
boekhouding en opslag van documenten worden nageleefd. Deze vereisten gelden voor elke 
belastingplichtige in Duitsland. Er is niets in deze wettelijke bepalingen waaruit blijkt dat een 
belastingbetaler die een beroep doet op dienstverleners in andere lidstaten, zoals indiener, 
minder gunstig wordt behandeld dan in louter binnenlandse situaties. 

In zijn verzoekschrift verwijst indiener naar een verordening van de Centrale Belastingdienst 
van Koblenz betreffende de vereisten voor belastingdoeleinden van elektronische 
rekeningafschriften (Verfügung OFD Koblenz van 30 november 2005 – S 0315 A –
125/2005). Het is niet duidelijk of de belastingautoriteiten hun beoordeling tijdens hun 
bijzondere belastingcontrole op deze verordening baseerden, dan wel of indiener deze 
verordening tijdens zijn research tegenkwam. 

Deze verordening behandelt de vraag of bankinstellingen en bedrijven die gebruikmaken van 
thuisbankieren of internetbankieren zich mogen onthouden van de overdracht en opslag van 
afgedrukte rekeningafschriften. De verordening stelt dat vennootschappen die gebruikmaken 
van thuis-/internetbankieren en van de bankinstelling op hun computer een elektronisch 
rekeningafschrift ontvangen, normaal gezien niet voldoen aan de vereisten zoals vastgesteld 
in art. 145 en volgende van de CGI. Er wordt immers niet voldaan aan de vereisten van art. 
147 CGI betreffende de opslag van documenten, aangezien het elektronische rekeningafschrift 
een origineel digitaal document is. Om aan deze vereisten te voldoen, moet het elektronische 
bankafschrift op een machinaal leesbare gegevensdrager worden overgezet en opgeslagen. 
Daarbij moet er worden voldaan aan de “beginselen van regelmatige op IT gebaseerde 
boekhoudsystemen”. Deze beginselen bepalen onder andere dat zodra elektronische 
rekeningafschriften worden verzonden, ze niet meer kunnen worden gewijzigd voordat ze 
worden opgeslagen of op een later tijdstip worden afgedrukt. Volgens de verordening voldoen 
veel van de gebruikte softwareproducten niet aan deze vereiste. Softwareproducten zouden 
aan deze vereiste voldoen indien ze een zogenoemde indexering zouden toepassen, m.a.w. een 
programmagewijze toewijzing van een niet-modifieerbare index bij ontvangst van het 
document. 

Uit de bij de Commissie ingediende informatie blijkt dat de Duitse bepalingen inzake de 
vormvereisten voor boekhouding en de opslag van boekhoudkundige documenten gelden voor 
alle belastingbetalers die in Duitsland worden belast. Wanneer een ingezeten vennootschap de 
ontvangst van contante betalingen voor e-handel uitbesteedt aan dienstverleners in een andere 
lidstaat, zoals PayPal Luxembourg in dit geval, moet de belastingbetaler bovendien nog altijd 
aan de vereisten van een goede boekhouding voldoen. Dienstverleners die in andere lidstaten 
gevestigd zijn en hun diensten in Duitsland aanbieden, zoals PayPal Luxembourg in dit geval, 
worden inzake vereisten voor de erkenning van de boekhouding en de bijbehorende 
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documenten niet minder gunstig behandeld dan binnenlandse dienstverleners. Het is de 
bedoeling van deze vereisten de nauwkeurigheid van de informatie op de rekeningafschriften 
te garanderen, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is voor een rechtvaardige 
belastingheffing.  Zo niet kunnen belastingen worden ontdoken door de rekeningafschriften te 
wijzigen en zodoende de rekeningen eenvoudigweg niet te betalen. Deze maatregelen lijken 
eveneens evenredig met dit doel. Bovendien is er geen reden om aan te nemen dat deze 
vereisten zo zijn opgesteld dat ze een concurrentievoordeel voor Duitse bankinstellingen 
opleveren. 

Conclusie

Uitgaande van de beperkte bij de Commissie ingediende informatie kan het feit dat de 
Luxemburgse PayPal-rekening van indiener niet voor de Duitse fiscale verslaggeving wordt 
aanvaard/erkend niet als een inbreuk op een fundamentele vrijheid worden beschouwd. De 
Duitse belastingautoriteiten vragen dat indiener eenzelfde rekeningafschrift van een 
buitenlandse dienstverlener voorlegt als ze zouden vragen van een vergelijkbare vennootschap 
met een binnenlandse dienstverlener. 

Gezien bovenstaande overwegingen zal de Commissie bijgevolg geen inbreukprocedure tegen 
Duitsland inleiden met betrekking tot de door indiener aan de orde gestelde kwesties. 


