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Aktuelt og værd at vide
Det glæder os også denne måned at kunne informere dig om aktuelle
udviklinger og vigtige ændringer inden for tysk skatte– og erhvervsret.
Isolde Schulze og Marin Burmester ønsker dig god læsning.

Informationsbrev januar 2017

I.

Når kassen ikke stemmer...

Konsekvenserne ved ikke at føre korrekt kasseregnskab har ændret sig drastisk siden
2015. Hvis skattemyndighederne ikke accepterer kasseregnskabet, har myndighederne ret til at foretage skønsmæssig ansættelse. Hvis ansættelsen overstiger
EUR 50.000,00 ved sammenlægning af alle skatte- og momsbeløb (indkomstskat/
erhvervsskat/moms), er der tale om skatte- og momssvig af særligt grov beskaffenhed, hvilket altid medfører en straffesag. Minimumsstrafferammen udgør seks
måneders fængsel. Den skatte- og momspligtige må påregne, at straffesagen
gennemføres hurtigere end ved en indsigelses- og eventuel klagesag ved skattemyndighederne, hvor det drejer sig om, hvorvidt den skønsmæssige ansættelse er
retmæssig. Anklagemyndigheden vil altid lægge skattemyndighedernes omstridte
konklusioner til grund for sigtelsen, og det vil dommeren ligeså gøre i tvivlstilfælde,
da det som følge af straffesagens hurtige gennemførelse ofte ikke er muligt at
begrænse en eventuel efterbetaling af skat og moms til under EUR 50.000,00.

II. Rentesats ved efterbetaling af skat under lup
Erhvervspolitikerne har gjort et nyt forsøg på at få renten på skyldig skat sat ned.
Med 6 % ligger den væsentligt over de aktuelle markedsrenter. Der kræves nu
en nedsættelse af satsen til 3 %.
Nedsættelsen skal ifølge oplysningerne indgå i den tyske regerings afbureaukratiseringslov, der står for at blive vedtaget. Endnu er det dog uvist, om erhvervspolitikerne får succes med deres forslag, for finansministeriet bakker ikke op om det.
Renten på 0,5 % pr. måned gælder både skyldig skat og tilbagebetalingsbeløb
fra skattemyndighederne. Den faste rentesats har været uændret i mere end 50 år.
På baggrund af gældende retspraksis fra forfatningsdomstolen og den tyske
højesteret er rentesatsen ifølge finansministeriet ikke forfatningsstridig. Ministeriet
mener ikke, at rentesatsen kan sammenlignes med markedsrenten.
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III. Regeringsplaner om ændringer af færdselsloven
Den tyske forbundsregering har planer om at ændre færdselsloven og har derfor
fremlagt et lovforslag i Forbundsdagen. I forslaget indgår det blandt andet, at gyldighedsperioden for den nationale tilladelse til godstransport til transportvirksomheder
tilpasses EU-lovgivningen, og at der skabes bemyndigelsesgrundlag for at gemme
overtrædelser begået af indehaveren og transportlederen. Desuden indeholder
forslaget en forlængelse af opbevaringsmulighederne for køre-/hviletidsdokumenter
med henblik på at forenkle dokumentationspligten i henhold til mindstelønslovgivningen.
Tilladelsen til godstransport skal fremover altid tildeles for 10 år, som det er normalt
i de øvrige EU-lande. Har man fået tildelt tilladelse uden udløb, kan den dog fortsat
bruges uden udløb, skriver regeringen.
Den foreslåede lov skal desuden fastlægge forudsætningerne for, hvornår den
ansvarlige myndighed af hensyn til de øvrige trafikanters sikkerhed må udstede
påbud om kontrol af fartskriveren hos en officielt godkendt instans, hvis der
foreligger tilstrækkeligt med tegn på, at fartskriveren ikke fungerer korrekt. Konkrete
holdepunkter for tekniske fejl kan ifølge forslaget særligt fremkomme på baggrund af
resultaterne fra det analyseprogram, som færdselsmyndighederne anvender til at
udlæse dataene fra fartskriveren ved trafikkontroller. Desuden skal cabotagekørselsbestemmelsen i den tyske godstransportlov (GüKG) tilpasses.
Forbundsrådet anbefaler i sin udtalelse om forslaget at indskrive et "forbud mod
at tilbringe den regelmæssige ugentlige hviletid i køretøjet". Vognmanden skal på
den måde kunne forpligtes til at sørge for, at chaufførerne kan tilbringe deres regelmæssige ugentlige hviletid på en måde, der er hensigtsmæssig for chaufførens
helbred og for færdselssikkerheden.
Vi vil løbende holde Dem orienteret om seneste nyt i processen.

Særligt tema om international skattelovgivning
Udenlandsk lønindkomst
Lønindkomst, der er oppebåret uden for Tyskland, er ifølge de mest almindelige
dobbeltbeskatningsoverenskomster fritaget for beskatning i Tyskland. Dette gælder
dog kun, hvis den skattepligtige dokumenterer, at det land, som ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten har ret til at foretage beskatning, enten har givet afkald
på denne beskatningsret, eller hvis den i det pågældende land fastsatte skat for
indkomst rent faktisk er blevet indbetalt.
Det er ofte vanskeligt for borgere, der har arbejde i udlandet, at fremlægge den
nødvendige dokumentation for de tyske skattemyndigheder. I vores informationsbrev
fra oktober 2016 berettede vi om en sag ved skattedomstolen i Køln, som nu er
blevet afsluttet, uden at den øverste tyske skatteinstans har skullet tage stilling
i sagen.
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I sagen havde en arbejdstager arbejde i Iran. Han behandlede den iranske
lønindkomst i Tyskland som skattefri indkomst, der kun var underlagt progressionsbeskatning. Som dokumentation herfor fremlagde han attester fra sin iranske
arbejdsgiver for de tyske skattemyndigheder. Arbejdsgiveren bekræftede, at honorarerne var udbetalt netto, og at skatten var blevet beregnet og betalt, dog uden
angivelse af beløbene. Skattemyndighederne fastsatte derefter tysk beskatning af
hele den iranske indkomst.
Skattedomstolen i Køln erklærede sig enig i skattemyndighedernes fremgangsmåde
og krævede, at der som "minimumsforudsætning" skulle være dokumentation
for skatteberegning konkretiseret med beløb. Denne afgørelse skal der nu tages
højde for i alle tilfælde i praksis.
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