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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 1550/2012 adresată de dl Hammann, de cetățenie germană, în numele Euro 
Media Trade GmbH, privind refuzul autorităților germane de a recunoaște 
conturile PayPal

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță refuzul autorităților fiscale germane de a recunoaște extrasele de cont 
PayPal ca dovadă a plății pe motiv că acestea nu pot fi verificate. Autoritățile fiscale solicită 
extrase de cont tipărite care, însă, nu sunt eliberate de banca PayPal din Luxemburg. 
Petiționarul consideră aceasta o discriminare în fața legii și este de părere că prevederile 
impuse de autoritățile fiscale germane nu sunt în pas cu spiritul pieței interne europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul, o companie numită Euro Media Trade GmbH, care era deja dizolvată la 
momentul adresării petiției (a se vedea punctul b în continuare), critică faptul că, în cadrul 
unui control fiscal special, autoritățile fiscale nu ar fi acceptat/recunoscut un cont bancar 
deținut de petiționar la PayPal în Luxemburg. Conform petiționarului, motivul este că extrasul 
de cont bancar furnizat de PayPal nu a îndeplinit toate cerințele pentru declarațiile fiscale 
germane, pentru care sunt necesare extrase de cont bancar tipărite, pe care PayPal nu le oferă 
și nu este obligată să le ofere în conformitate cu legislația luxemburgheză. 
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Petiționarul afirmă că, în calitate de operator de comerț electronic, aproximativ 70 - 80% din 
cifra sa de afaceri este formată din plăți efectuate prin PayPal. Petiționarul se referă la 
ordonanțele Administrației financiare centrale (OFD-Verfügungen), fără a specifica dacă 
autoritățile fiscale și-au bazat evaluarea pe aceste ordonanțe. Petiționarul susține că 
neacceptarea conturilor PayPal contravine conceptului de piață internă. 

Petiția a fost redactată într-un mod foarte condensat, iar descrierea este foarte vagă. De 
exemplu, petiționarul se referă la un control fiscal special (“Sondersteuerprüfung”), fără a 
specifica dacă este vorba despre impozit pe venit, impozit pe salariu sau TVA. 

Mai mult, petiționarul susține că autoritățile fiscale nu au acceptat contul PayPal localizat în 
Luxemburg. Din nou, petiționarul a omis să explice consecințele acestei neacceptări. De 
asemenea, nu sunt clare scopurile pentru care acest cont PayPal a fost folosit. Pentru acest 
răspuns, Comisia presupune că a fost folosit pentru primirea de bani în numerar de la clienți 
care au efectuat cumpărături de pe site-ul internet al petiționarului.

Deoarece informațiile puse la dispoziție sunt foarte vagi, Comisia nu poate răspunde decât în 
termeni generali, bazați pe legislația în vigoare. Comisia nu poate face referire la situația 
individuală a petiționarului, deoarece ar trebui să își bazeze evaluarea pe presupuneri ce nu 
pot fi verificate. 

Comisia a încercat să îl contacteze pe petiționar pentru a obține mai multe informații în 
vederea unei evaluări cât mai complete a presupusei discriminări semnalate de petiționar.
Petiționarul nu a putut fi contactat telefonic, deoarece numerele de telefon furnizate în petiție 
erau deconectate. O verificare efectuată în cadrul registrului comerțului german a permis 
descoperirea faptului că petiționarul, Euro Media Trade GmbH, a fost dizolvat la 
18 iulie 2012, cu patru luni înaintea adresării acestei petiții. 

Obligația de a ține un registru de plată este stipulată la articolul 145 și la articolele următoare 
din Codul general al impozitelor (Abgabenordnung- AO)1 Aceste prevederi se aplică 
entităților obligate să țină un registru de plată, cum este cazul petiționarului, care era o 
societate cu răspundere limitată cu sediul în Germania (GmbH). 

Articolul 145 Codul general al impozitelor - Specificații generale cu privire la ținerea 
contabilității și a registrelor, prevede următoarele:

(1) Contabilitatea va fi ținută astfel încât să permită unei părți terțe competente să 
aibă o vedere de ansamblu asupra tranzacțiilor comerciale și a situației întreprinderii 
într-un termen rezonabil. Proveniența și desfășurarea tranzacțiilor comerciale vor 
putea fi urmărite.
(2) Registrele vor fi ținute astfel încât să poate fi folosite în scopul determinării 
sarcinilor fiscale conform celor prevăzute de lege.

Articolul 146 Codul general al impozitelor - Norme privind ținerea contabilității și a 
registrelor, prevede următoarele:

                                               
1 Reprodus de pe site-ul internet german www.gesetze-im-internet.de, aflat sub controlul Ministerului 

german al Justiției. 
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(1) Contabilitatea și registrele aferente vor fi ținute într-o manieră completă și 
corectă și vor fi ținute la zi. Încasările în numerar și plățile efective vor fi înregistrate 
zilnic.
…
(4) O intrare sau o înregistrare nu vor pot fi schimbate astfel încât conținutul original 
să nu mai poată fi determinat. În plus, nu vor putea fi făcute schimbări dacă prin 
natura lor nu se poate determina cu precizie dacă au fost făcute la momentul primei 
intrări sau la un moment ulterior.
(5) Contabilitatea și registrele aferente pot fi și sub formă de documente justificative 
completate în mod consecvent, sau pot fi depozitate pe dispozitive de stocare de date, 
în măsura în care aceste metode de a ține contabilitatea sunt în conformitate cu 
principiile unei contabilități ordonate. în ceea ce privește registrele realizate doar pe 
baza legislației fiscale, permisibilitatea metodei folosite va fi determinată în baza 
scopului fiscal al registrelor. Atunci când contabilitatea și registrele aferente sunt 
ținute pe dispozitive de stocare de date, se va face în așa fel încât, în perioada de 
depozitare, datele vor putea fi oricând accesate și vor putea fi citite fără întârzieri. 
Acest lucru se va aplica și în ceea ce privește competențele autorității fiscale în 
temeiul articolului 147 alineatul (6). Alineatele de la (1) la (4) se vor aplica mutatis 
mutandis.

Articolul 147 Codul general al impozitelor - Norme privind depozitarea documentelor, 
prevede următoarele: 

(1) Următoarele documente vor fi depozitate separat:
1. contabilitatea și înregistrările aferente, inventarele, rapoartele anuale, rapoartele 
asupra situației, bilanțul inițial, precum și alte instrucțiuni de operare și alte 
documente organizaționale necesare pentru înțelegerea acestora,...
4. evidențele contabile
5. alte documente în măsura în care sunt relevante pentru impozitare.
(2) Cu excepția rapoartelor anuale, a bilanțului inițial și a documentelor sub 
incidența alineatului (1), punctul 4 de mai sus, documentele listate la alineatul (1) pot 
fi depozitate în copie pe dispozitive de stocare a imaginilor sau pe orice alte 
dispozitive de stocare a datelor, atunci când acest lucru respectă principiile unei 
contabilități ordonate, și se iau măsurile pentru ca datele sau versiunea în copie a 
acestora:
1. să corespundă vizual scrisorilor comerciale și de afaceri primite și evidențelor 
contabile și să corespundă din punctul de vedere al conținutului celorlalte documente 
atunci când sunt aduse într-o formă în care să poată fi citite,
2. să poată fi accesate oricând pe perioada depozitării, să poată fi aduse într-o formă 
în care să poată fi citite fără întârziere și să poată fi procesate automat. ….
(5) Oricine depune documente depozitabile sub formă de reproducere pe un dispozitiv 
de stocare a imaginilor sau pe alte dispozitive de stocare a datelor va trebui ca, pe 
propria cheltuială, să pună la dispoziție toate mijloacele ajutătoare necesare la 
citirea documentului; dacă autoritatea fiscală decide astfel, va trebui ca persoana 
respectivă, pe propria cheltuială, să tipărească fără întârzieri nejustificate 
documentele parțiale sau complete, sau să furnizeze copii care pot fi citite fără 
mijloace ajutătoare.
(6) Atunci când documentele de la alineatul (1) de mai sus au fost create cu ajutorul 
unui sistem de procesare a datelor, autoritatea fiscală va avea acces, în cadrul unui 
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control financiar extern, la datele salvate și va putea folosi sistemul de procesare a 
datelor pentru examinarea acestor documente. In cazul unui control financiar extern, 
autoritatea fiscală poate cere ca datele să fie procesate automat conform 
instrucțiunilor sale sau ca documentele și registrele să îi fie puse la dispoziție pe 
dispozitive de stocare a datelor care pot fi citite automat. Costurile vor fi suportate de 
contribuabil.

Pe baza acestor prevederi legale, nu există niciun motiv evident pentru care autoritățile fiscale 
germane nu ar trebui să accepte/să recunoască un cont pe care petiționarul îl are la PayPal în
Luxemburg, cu condiția ca normele în vigoare cu privire la contabilitate și la depozitarea 
documentelor să fie îndeplinite. Aceste norme se aplică tuturor persoanelor impozabile din 
Germania. Nu există nicio indicație în aceste prevederi legale care să sugereze că un 
contribuabil care folosește furnizori de servicii din alt stat membru, cum este și cazul 
petiționarului, ar putea fi tratat mai puțin favorabil decât în situațiile de natură pur internă. 

În petiția sa, petiționarul face referire la o ordonanță a Administrației financiare din Koblenz 
privind cerințele pentru declarațiile fiscale ale extraselor de cont electronice (Verfügung OFD 
Koblenz din 30 noiembrie 2005 – S 0315 A – 125/2005). Nu este clar dacă autoritățile fiscale 
și-au bazat evaluarea pe această ordonanță în cadrul controlului financiar special efectuat sau 
dacă petiționarul a găsit această ordonanță în cercetările sale. 
Ordonanța se referă la dreptul instituțiilor bancare și al întreprinderilor care folosesc sistemul 
home banking sau servicii bancare prin internet de a nu transmite și depozita extrase de cont 
tipărite. Ordonanța prevede că companiile nu întrunesc cerințele prevăzute la Articolul 145 și 
următoarele din Codul general al impozitelor dacă compania care folosește servicii de home 
banking sau servicii bancare prin internet primește un extras de cont electronic pe calculatorul 
său. Cerințele articolului 147 din Codul general al impozitelor privind stocarea documentelor 
nu sunt îndeplinite, deoarece extrasul de cont electronic este un document digitalizat original. 
Pentru a îndeplini aceste criterii, extrasul de cont digitalizat ar trebui transmis și depozitat pe 
dispozitive de stocare a datelor care pot fi citite automat. Astfel „principiile sistemelor de 
contabilitate electronică ordonată” trebuie respectate. Printre altele, aceste principii prevăd ca, 
de la transmiterea extraselor de cont electronice, să se asigure ca acestea să nu mai poată fi 
modificate înainte de salvarea lor, nici atunci când vor fi tipărite la o dată ulterioară. Conform 
acestei ordonanțe, multe dintre produsele software folosite nu îndeplinesc această cerință. 
Produsele software ar îndeplini această cerință dacă ar pune la dispoziție o așa-numită 
indexare, adică atribuirea de un program a unui număr de ordine nemodificabil la primirea 
documentului. 

Conform informațiilor puse la dispoziția Comisiei, prevederile germane privind cerințele 
formale de contabilitate și depozitare a evidențelor contabile se aplică tuturor contribuabililor 
aflați sub jurisdicția autorităților fiscale germane. Mai mult, dacă o întreprindere rezidentă a 
externalizat primirea plăților în numerar pentru servicii de comerț electronic către furnizori de 
servicii din alt stat membru, în acest caz PayPal din Luxemburg, contribuabilul trebuie totuși 
să îndeplinească cerințele unei contabilități ordonate. Furnizorii de servicii rezidenți în alte 
state membre și care furnizează servicii în Germania, după cum este în cazul de față PayPal 
Luxemburg, nu sunt tratați mai puțin favorabil în ceea ce privește condițiile pentru 
recunoașterea contabilității și a documentelor aferente decât furnizorii de servicii interni. 
Aceste cerințe au ca scop garantarea acurateței informațiilor conținute în extrasele de cont, o 
condiție prealabilă pentru a asigura caracterul echitabil al impozitării. Altfel, evaziunea fiscală 
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ar putea fi realizată prin simpla omitere a plăților, prin modificarea extraselor de cont. Aceste 
măsuri par să fie, de asemenea, proporționale cu acest obiectiv. Mai mult, nu există nicio 
indicație că aceste cerințe sunt concepute de așa natură încât să ofere un avantaj concurențial 
instituțiilor bancare germane. 

Concluzii

În baza informațiilor limitate puse la dispoziția Comisiei, faptul că contul PayPal din 
Luxemburg nu este acceptat/recunoscut pentru declarațiile fiscale germane nu reprezintă o 
încălcare a unei libertăți fundamentale. Autoritățile fiscale germane îi cer petiționarului să 
prezinte același extras de cont dat de un furnizor de servicii extern ca și cel cerut în cazul unei 
întreprinderi comparabile care ar avea un furnizor de servicii intern. 

Astfel, având în vedere cele de mai sus, Comisia nu va lansa o procedură de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei privind problemele ridicate de petiționar. 


