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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1550/2012, ktorú predkladá pán Hammann, nemecký štátny občan, 
v mene spoločnosti Euro Media Trade GmbH, o odmietnutí zo strany 
nemeckých orgánov uznať účty PayPal

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície namieta proti odmietnutiu zo strany nemeckých daňových orgánov uznať 
výpisy z účtu PayPal ako dôkaz platby na základe toho, že ich nemožno skontrolovať. Daňové 
orgány požadujú tlačené výpisy, ktoré však luxemburská banka PayPal nevydáva. 
Predkladateľ petície to považuje za diskrimináciu pred zákonom a tvrdí, že podmienky 
nemeckých daňových orgánov sú v rozpore s podstatou európskeho vnútorného trhu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Predkladateľ petície, spoločnosť s názvom Euro Media Trade GmbH, ktorá už bola v čase 
predloženia petície zrušená (pozri písmeno b) ďalej), kritizuje skutočnosť, že v rámci 
osobitnej daňovej kontroly daňové orgány údajne neakceptovali/neuznali bankový účet, ktorý 
mal predkladateľ petície vedený v luxemburskej banke PayPal. Podľa predkladateľa petície 
bolo dôvodom to, že výpis z bankového účtu, ktorý poskytla banka PayPal, nespĺňal 
požiadavky na účely nemeckého daňového účtovníctva, na základe ktorých sa požadujú 
tlačené výpisy z bankových účtov, ktoré PayPal neposkytuje a ktorých poskytovanie sa podľa 
luxemburského práva nepožaduje. 

Predkladateľ petície uvádza, že keďže je prevádzkovateľom pôsobiacim v oblasti 
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elektronického obchodu, okolo 70 – 80 % jeho obratu predstavujú platby realizované 
prostredníctvom platobného systému PayPal. Predkladateľ petície odkazuje na vyhlášky 
ústredného daňového úradu (OFD-Verfügungen) bez toho, aby bližšie uviedol, či daňové 
orgány vychádzali pri svojom posúdení z týchto vyhlášok. Predkladateľ petície tvrdí, že 
neakceptovanie účtov PayPal je v rozpore s koncepciou vnútorného trhu. 

Petícia bola vypracovaná veľmi stručne a opis je veľmi nejasný. Predkladateľ petície 
napríklad odkazuje na osobitnú daňovú kontrolu („Sondersteuerprüfung“) bez toho, aby 
bližšie určil, či ide o daň z príjmu, daň zo mzdy alebo DPH. 

Okrem toho predkladateľ petície uvádza, že daňové orgány neakceptovali účet banky PayPal 
so sídlom v Luxemburgu. Opäť, predkladateľ petície nevysvetlil, aké boli dôsledky tohto 
neakceptovania. Tiež nie je jasné, na aké účely sa tento účet PayPal používal. Na účely tejto 
odpovede Komisia predpokladá, že sa používal na prijímanie hotovostných platieb 
zákazníkov kupujúcich tovar z webovej stránky predkladateľa petície.

Keďže poskytnuté informácie sú veľmi nejasné, Komisia môže odpovedať iba vo 
všeobecnosti, na základe platných právnych predpisov. Komisia nemôže riešiť individuálnu 
situáciu predkladateľa petície, keďže by svoje posúdenie musela založiť na domnienkach, 
ktoré si nemožno overiť. 

Komisia sa pokúsila skontaktovať s predkladateľom petície s cieľom získať ďalšie informácie 
potrebné na komplexné posúdenie jeho údajnej diskriminácie.
Predkladateľa petície však nebolo možné telefonicky zastihnúť, keďže telefónne čísla 
uvedené v petícii boli odpojené. Na základe kontroly v nemeckom obchodnom registri sa 
zistilo, že spoločnosť Euro Media Trade GmbH, teda predkladateľ petície, bola k 18. júlu 
2012 zrušená, čo bolo štyri mesiace pred predložením tejto petície. 

Povinnosť viesť účtovníctvo sa uvádza v článku 145 a nasledujúcich článkoch Všeobecného 
daňového zákonníka (VDZ) (Abgabenordnung – AO)1. Tieto ustanovenia sa týkajú subjektov, 
ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, ako je napríklad predkladateľ petície, ktorý bol 
spoločnosťou s ručením obmedzením so sídlom v Nemecku (GmbH). 

V článku 145 VDZ o všeobecných špecifikáciách týkajúcich sa vedenia účtov a záznamov sa 
uvádza:

(1) Účty sa vedú tak, aby príslušná tretia strana mohla v primeranej lehote získať 
prehľad o obchodných transakciách a stave podniku. Obchodné transakcie sú 
z hľadiska svojho pôvodu a smerovania vysledovateľné.
(2) Záznamy sa vedú tak, aby mohli plniť daňový účel, na ktorý sú určené.

V článku 146 VDZ o oficiálnych pravidlách vedenia účtov a záznamov sa uvádza:
(1) Účty a inak požadované záznamy sa vedú úplným, správnym, včasným a riadnym 
spôsobom. Peňažné príjmy a platby sa zaznamenávajú denne.
…
(4) Zápis alebo záznam sa nesmie zmeniť tak, aby už nebolo možné určiť pôvodný 
obsah. Navyše zmeny sa nesmú urobiť, ak ich charakter znemožňuje s istotou určiť, či 

                                               
1 Reprodukované z nemeckej webovej stránky www.gesetze-im-internet.de pod dohľadom nemeckého 

ministerstva spravodlivosti. 
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boli urobené v čase pôvodného zápisu, alebo neskôr.
(5) Účty a inak požadované záznamy sa môžu viesť aj v podobe riadneho archivovania 
účtovných dokladov alebo môžu byť uložené na zariadeniach na uchovávanie údajov, 
pokiaľ sú tieto formy vedenia účtovníctva vrátane metódy používanej na tento účel 
v súlade so zásadami riadneho účtovníctva; pokiaľ ide o záznamy, ktoré sa majú robiť 
výlučne na základe daňových zákonov, prípustnosť používanej metódy sa určuje na 
základe účelu, na aký majú záznamy slúžiť v oblasti zdaňovania. Ak sú účty a inak 
požadované záznamy uložené na zariadeniach na uchovávanie údajov, zaistí sa najmä 
to, aby boli tieto údaje počas obdobia uchovávania vždy prístupné a aby ich bolo 
možné bez zbytočného odkladu previesť do čitateľnej podoby. To platí, aj pokiaľ ide 
o právomoci daňového úradu podľa oddielu 147 pododseku 6. Uvedené pododseky 1 
až 4 sa uplatňujú mutatis mutandis.

V článku 147 VDZ o oficiálnych pravidlách ukladania dokumentov sa uvádza: 
(1) Tieto dokumenty sa ukladajú oddelene:
1. účty a záznamy, inventúrne súpisy, výročné správy, správy o situácii, počiatočná 
súvaha, ako aj prevádzkové pokyny a iné organizačné dokumenty potrebné na ich 
pochopenie, …
4. účtovné záznamy, …
5. iné dokumenty, pokiaľ sú dôležité na účely zdanenia.
(2) S výnimkou výročných správ, počiatočnej súvahy a dokumentov uvedených 
v pododseku (1) číslo 4a vyššie dokumenty uvedené v pododseku (1) vyššie možno 
ukladať ako kópie na zariadeniach na uchovávanie obrazových materiálov alebo na 
iných zariadeniach na uchovávanie údajov, ak je to v súlade so zásadami riadneho 
účtovníctva a ak je zaručené, že kópie alebo údaje:
1. vizuálne zodpovedajú doručeným obchodným listom a účtovným záznamom 
a z hľadiska obsahu zodpovedajú ostatným dokumentom, keď sú prevedené do 
čitateľnej podoby,
2. môžu byť kedykoľvek počas obdobia uchovávania sprístupnené, môžu byť bez 
zbytočného odkladu prevedené do čitateľnej podoby a možno ich automaticky 
spracovať. …
(5) Každý, kto predkladá uložiteľné dokumenty vo forme kópie na zariadení na 
uchovávanie obrazových materiálov alebo na iných zariadeniach na uchovávanie 
údajov, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostupnosť všetkých pomocných 
prostriedkov potrebných na zaistenie čitateľnosti dokumentov; ak si to daňový úrad 
želá, táto osoba na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu vytlačí všetky dokumenty 
alebo ich časť, alebo poskytne kópie, ktoré sú čitateľné bez pomocných prostriedkov.
(6) Ak boli dokumenty uvedené v pododseku (1) vyššie vytvorené pomocou systému na 
spracovanie údajov, daňový úrad je v rámci externého auditu oprávnený prezrieť si 
uložené údaje a použiť systém na spracovanie údajov na preskúmanie týchto 
dokumentov. Počas externého auditu môže daňový úrad požiadať aj o to, aby boli 
údaje automaticky spracované podľa jeho špecifikácií, alebo o to, aby mu boli uložené 
dokumenty a záznamy sprístupnené na strojovo čitateľných zariadeniach na 
uchovávanie údajov. Náklady znáša daňovník.

Na základe týchto právnych ustanovení neexistuje nijaký zjavný dôvod, prečo by nemecké 
daňové orgány nemali akceptovať/uznať účet, ktorý má predkladateľ petície vedený 
v luxemburskej banke PayPal, za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené 
v právnych predpisoch o účtovníctve a uchovávaní dokumentov. Tieto požiadavky sa týkajú 
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každej osoby, ktorá podlieha zdaneniu v Nemecku. V týchto právnych ustanoveniach 
neexistuje nijaká zmienka o tom, že s daňovníkom využívajúcim služby poskytovateľov so 
sídlom v inom členskom štáte, ako je predkladateľ petície, by sa zaobchádzalo menej 
priaznivo ako v čisto domácich podmienkach. 

Predkladateľ vo svojej petícii odkazuje na vyhlášku ústredného daňového úradu v Koblenzi, 
ktorá sa týka požiadaviek na daňové účely elektronických výpisov z bankových účtov 
(Verfügung OFD Koblenz z 30. novembra 2005 – S 0315 A – 125/2005). Nie je jasné, či 
posúdenie daňových orgánov pri ich osobitnej daňovej kontrole vychádzalo z tejto vyhlášky, 
alebo či predkladateľ petície natrafil na túto vyhlášku počas svojho prieskumu. 

Vyhláška sa týka otázky, či bankové inštitúcie a spoločnosti používajúce homebanking alebo 
internetbanking môžu upustiť od prenášania a ukladania výpisu z bankového účtu v tlačenej 
verzii. Vo vyhláške sa uvádza, že spoločnosti za normálnych okolností neplnia požiadavky 
stanovené v článku 145 a nasledujúcich článkoch VZD, ak spoločnosť, ktorá používa 
homebanking/internetbanking, dostáva od bankovej inštitúcie elektronický výpis z bankového 
účtu na svoj počítač. Požiadavky uvedené v článku 147 VZD, ktoré sa týkajú uchovávania 
dokumentov, nie sú splnené, keďže elektronický výpis z bankového účtu predstavuje 
originálny digitálny dokument. Na splnenie týchto požiadaviek by elektronický výpis 
z bankového účtu musel byť prenesený a uložený na strojovo čitateľnom zariadení na 
uchovávanie údajov. Treba preto splniť „zásady riadnych účtovných systémov založených na 
IT“. V týchto zásadách sa okrem iného stanovuje, že pokiaľ ide o prenesenie elektronických 
výpisov z bankových účtov, treba zaistiť, aby tieto výpisy z bankových účtov už nebolo 
možné zmeniť pred ich uložením, respektíve pri ich neskoršej tlači. Podľa uvedenej vyhlášky 
mnohé používané softvérové produkty túto požiadavku nespĺňajú. Softvérové produkty by 
uvedenú požiadavku spĺňali vtedy, keby zabezpečovali takzvanú indexáciu, t. j. programové 
pridelenie nezmeniteľného indexu pri prijatí dokumentu. 

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, nemecké ustanovenia týkajúce sa 
formálnych požiadaviek na účtovníctvo a uchovávanie účtovných dokladov sa vzťahujú na 
všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú zdaneniu v Nemecku. Navyše, ak aj spoločnosť 
rezident externe zadala prijímanie hotovostných platieb na účely elektronického obchodu 
poskytovateľom služieb so sídlom v inom členskom štáte, ako v tomto prípade luxemburskej 
banke PayPal, daňovník je stále povinný splniť požiadavky riadneho účtovníctva. So 
servisnými spoločnosťami so sídlom v iných členských štátoch, ktoré poskytujú svoje služby 
v Nemecku, ako je v tomto prípade luxemburská banka PayPal, sa v súvislosti s požiadavkami 
na uznávanie účtovníctva a jeho dokumentov nezaobchádza menej priaznivo ako s domácim 
poskytovateľom služieb. Cieľom týchto požiadaviek je zaručiť správnosť informácií 
uvedených na výpisoch z bankových účtov, čo je predpokladom spravodlivosti zdanenia. Inak 
by bolo možné vyhnúť sa daniam len na základe vynechania určitých platieb prostredníctvom 
úpravy výpisov z bankových účtov. Tieto opatrenia sa tiež zdajú byť primerané na tento účel. 
Okrem toho nikde sa neuvádza, že tieto požiadavky sú prispôsobené tak, aby poskytovali 
konkurenčnú výhodu nemeckým bankovým inštitúciám. 

Záver

Na základe obmedzených informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, skutočnosť, že účet 
predkladateľa petície v luxemburskej banke PayPal nie je akceptovaný/uznaný na účely 
nemeckého daňového účtovníctva, nepredstavuje porušenie základnej slobody. Nemecké 
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daňové orgány požadujú, aby predkladateľ petície poskytol rovnaký výpis z bankového účtu 
vystavený zahraničným poskytovateľom služby, aký by sa požadoval od podobnej spoločnosti 
s domácim poskytovateľom služby. 

Vzhľadom na uvedené úvahy Komisia nezačne konanie vo veci porušenia právnych predpisov 
proti Nemecku v súvislosti s otázkami, ktoré predložil predkladateľ petície. 


