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 juli/august 2017

I. Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne
Forbundsskattedirektoratet vil 30. september 2017 for første gang foretage automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i skattesager med den relevante
ansvarlige myndighed i et andet land. De tyske pengeinstitutter skal med virkning fra
31. juli 2017 fremsende oplysninger om indberetningspligtige finansielle konti. Det
skal ske som elektronisk dataoverførsel i overensstemmelse med de fastlagte krav til
dataenes udformning. Danmark er et af de lande, der deltager i den automatiske
udveksling af oplysninger om finansielle konti i skattesager.
II. Kørselsforbud kan fremover udstedes ved alle former for
lovovertrædelser
I Tyskland kan man fremover risikere at miste kørekortet, hvis man bryder loven.
Denne sanktionsmulighed har hidtil kun kunnet komme i betragtning ved overtrædelser af færdselsloven, men fremover skal det også ved alle andre overtrædelser være
muligt at udstede et kørselsforbud på op til seks måneder. Ændringen af lovgivningen
er for nylig blevet vedtaget af den tyske Forbundsdag. Kørselsforbuddet skal være et
alternativ til en frihedsstraf for personer, "for hvem en bøde ikke udgør en mærkbar
sanktion". Tiltaget er især tiltænkt sager med unge op til 20 år, der i Tyskland er
underlagt en særlovgivning, hvor den opdragende virkning har højeste prioritet, men
sanktionen kan også anvendes på voksne. Udlændinge kan ligeledes blive ramt af et
kørselsforbud, hvis de overtræder loven, og de får i så fald frakendt førerretten i
Tyskland i den fastlagte periode.
III. Forbundsdagen og Forbundsrådet siger ja til åbenhedsregister
Som følge af Panama-skandalen med skuffeselskaber indfører Tyskland nu et centralt
elektronisk åbenhedsregister. Heri registreres ikke blot oplysninger om de juridiske
ejere af et selskab og øvrige juridiske personer, men også oplysninger om de reelle
ejere. Den reelle ejer er den person eller juridiske konstruktion, som kontrollerer et
selskab. Kontrollen antages at være givet ved besiddelse af mindst 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne.
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Indberetningerne til åbenhedsregisteret skal foretages af direktørerne for
juridiske personer under privatretten samt personselskaber med egen retsevne og
formueforvaltere. Ved ændrede forhold skal der igen foretages indberetning. Indberetningspligten træder i kraft pr. 1. oktober 2017. Ikke-registrerede personselskaber
som GbR (han sammenlignes med et dansk IS) er ikke omfattet af indberetningspligten. Børsnoterede selskaber skal heller ikke indberette til åbenhedsregisteret, da de
allerede er omfattet af en oplysningspligt. Indberetningspligten gælder endvidere ikke
for juridiske personer og registrerede personselskaber, hvis oplysninger allerede er
registreret i andre registre (handelsregistret, partnerskabsregistret, andelsselskabsregistret, foreningsregistret, virksomhedsregistret) og er elektronisk søgbare. For at
begrænse bureaukratiet mest muligt anses indberetningspligten i disse
tilfælde for opfyldt.
I forbindelse med loven ændres en række andre love ligeledes. Således skal
direktørerne for anpartsselskaber med begrænset hæftelse (GmbH) nu både angive
selskabsdeltagerne og de enkeltes andele i procent i deltagerfortegnelsen. Dette
gælder i første omgang deltagerfortegnelser, der oprettes efter 26.6.2017. De øvrige
lister skal tilpasses den nye lovgivning i forbindelse med næste ændring af de enkelte
lister. Hvis indberetningerne ikke foretages, kan det medføre relativt store bøder
– i særlige tilfælde på helt op til fem mio. euro (ca. 37 mio. kr.).
Derudover har en række myndigheder ret til at få indsigt i registeret. Det drejer
sig om tilsynsmyndighederne, hovedkontoret for undersøgelse af finansielle transaktioner, skattedirektoratet, toldvæsenets hovedafdelinger, toldefterforskningsenhederne
og skattemyndighederne. Øvrige parter har kun ret til registerindsigt, hvis de
kan godtgøre, at de har en berettiget interesse heri.
Efter at det tyske forbundskriminalpoliti har købt sig adgang til de såkaldte
Panama-dokumenter, vil der uden tvivl blive tale om en del forespørgsler i det nye
åbenhedsregister. Tiden må vise, om Tyskland sender kontrolmeddelelser til andre
EU-lande, hvis det ved gennemgang af papirerne konstateres, at personer eller
selskaber fra nabolande har medvirket til skattemæssigt tvivlsomme transaktioner.

Særligt tema om international skattelovgivning

Tab fra faste driftssteder
Faste driftssteder spiller en særlig rolle i international skatteret. I henhold til
definitionen i tysk skatteret er et fast driftssted et fast forretningssted, der anvendes
til virksomhedens aktiviteter. Eksempelvis regnes filialer, afdelinger, produktionssteder og værksteder som faste driftssteder.
De faste driftssteders indtægter og aktiver beskattes som regel i driftsstedslandet.
I det land, hvor virksomhedens hovedsæde har hjemme, indregnes disse indtægter
blot i progressionsbeskatningen. Denne ordning er dog forbundet med både
fordele og ulemper. Ulemperne viser sig især i tilfælde af tab.
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Tabsgivende faste driftssteder kan ofte kun sælges til en køber mod betaling af
kompensation. I en aktuel retssag drejede det sig om salg af en andel i et kommanditselskab med tabsgivende udenlandske driftssteder. Driftsstederne var fritaget
for beskatning i Tyskland efter dobbeltbeskatningsaftalen. Den skattepligtige ville
fratrække kompensationsbetalingen som endeligt tab i sin indenlandske indkomstopgørelse.
Imidlertid har Forbundsskatteretten som øverste tyske skatteret afvist at godkende
tabet som fradragsberettiget driftsudgift. En kompensationsbetaling til køberen udgør
således ikke et indenlandsk tab, da personselskabet har udenlandske driftssteder,
som i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen ikke er underlagt indenlandsk beskatning.
Ifølge forbundsskatteretten er denne retspraksis i overensstemmelse med
EU-Domstolens retspraksis.
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