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.
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I.

Kun mulighed for elektronisk indberetning af medarbejdere fra udlandet

Den tyske lov om mindsteløn (MiLoG), loven om udstationering af medarbejdere
(AEntG) og loven om vikararbejde (AÜG) indeholder en indberetningspligt for
arbejdsgivere i udlandet, der sender medarbejdere til Tyskland for at arbejde i
bestemte brancher. Ligeledes har de virksomheder, der i Tyskland anvender vikarer
fra et vikarbureau i udlandet, pligt til indberetning. Dermed skal det kontrolleres, om
de ufravigelige krav i tysk lovgivning vedrørende arbejdsforhold overholdes.
Konkret er nedenstående områder omfattet af indberetningspligten:
▪ affaldsområdet inkl. gaderengøring og -fejning samt vintertjeneste
▪ opstilling og nedtagning af messer og udstillinger
▪ serviceydelser inden for efter- og videreuddannelse i henhold til den tyske
sociallovgivning
▪ håndværkerarbejde inden for byggeri
▪ elektrikerbranchen
▪ slagteribranchen
▪ hotel- og restaurationsbranchen
▪ rengøringsbranchen
▪ landbrug og skovbrug samt havebrug
▪ personbefordring
▪ plejeområdet
▪ gøglerbranchen
▪ speditions- og transporterhvervet samt det tilhørende logistikområde
▪ tekstil- og beklædningsbranchen samt
▪ vaskeriserviceydelser til erhvervskunder
Derudover er vikarbranchen omfattet af indberetningspligten. Pligten gælder for
virksomheder, der lejer arbejdskraft hos et udenlandsk vikarbureau, såfremt vikarerne skal arbejde i Tyskland. Disse virksomheder har ligeledes pligt til at vedlægge
indberetningen en garanti fra vikarbureauet for, at sidstnævnte overholder kravene
til mindsteløn. Hvis der opstår ændringer i forhold til den oprindelige indberetning,
skal ændringen generelt også indberettes.

Side 2

Ved overtrædelse af indberetningspligten kan der idømmes en bøde på op til
EUR 30.000,00. Arbejdsgivere, der som følge af overtrædelse af indberetningspligten
er blevet idømt en bøde på EUR 2.500,00 eller derover, kan også udelukkes fra at
byde på offentlige leverings-, bygge- eller serviceydelsesopgaver. I vikarbranchen
gælder der branchespecifikke forhold i form af mandskabsplanlægning.
Indberetningen skulle tidligere altid ske i papirform. Pr. 1. juli 2017 er det kun muligt
at indberette elektronisk, hvilket sker direkte på www.meldeportal-mindestlohn.de
eller via linket til www.zoll.de under afsnittet "Dienste und Datenbanken". Indberetningsportalen og onlineformularerne kan ses på engelsk, tysk og fransk.
Man skal have en brugerkonto med en adgangskode for at kunne foretage en
indberetning. Dermed sikres det, at uvedkommende ikke får adgang. På indberetningsportalen har arbejdsgiveren eller den virksomhed, der skal bruge vikararbejdskraft, adgang til følgende formularer, der svarer til de hidtidige udgaver:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

indberetning, arbejdsgiver
mandskabsplanlægning, arbejdsgiver (fast)
mandskabsplanlægning, arbejdsgiver (mobil)
indberetning, virksomhed med vikarbehov
mandskabsplanlægning, virksomhed med vikarbehov (fast)
mandskabsplanlægning, virksomhed med vikarbehov (mobil)

Hjemmesiden er opbygget med overskuelige menuer, så formularerne hurtigt og let
kan udfyldes. Delvist udfyldte formularer kan gemmes og færdiggøres på et senere
tidspunkt. Efterfølgende kan brugeren få vist og filtrere de indsendte indberetninger.
Derudover er det muligt at gemme indberetningerne på brugerkontoen og bruge dem
som skabelon for kommende indberetninger.
I tilfælde af vikararbejde er der adgang til formularer vedrørende vikarbureauets
forsikring. Vikarbureauet kan downloade formularen uden at skulle have en brugerkonto.

II. Normal momssats for elektronisk leverede digitale bøger retsgyldig
I henhold til EU-lovgivningen har medlemslandene mulighed for at anvende en nedsat
momssats på trykte udgivelser som bøger, aviser og tidsskrifter, hvilket blandt andre
Tyskland har gjort brug af. For digitale udgivelser gælder den normale momssats
med undtagelse af digitale bøger, der leveres på et fysisk medium som eksempelvis
en cd-rom.
Den polske forfatningsdomstol har sået tvivl om gyldigheden af den uensartede
momssats og har derfor bedt EU-Domstolen at afklare, om momssatserne er i
overensstemmelse med princippet om ligebehandling.
EU-Domstolen har konkluderet, at momsdirektivet er gyldigt, for så vidt angår
udelukkelsen af elektronisk leverede digitale udgivelser fra anvendelsen af en nedsat
momssats. Domstolen ser ikke dette som en overtrædelse af princippet om
ligebehandling. Med de forskellige momssatser behandles to sammenlignelige
sagsforhold ikke ens, men EU-Domstolen finder, at denne forskelsbehandling kan
retfærdiggøres.

Side 3
I betragtning af den vedvarende videreudvikling, som elektroniske tjenesteydelser er
underlagt, anser domstolen det for nødvendigt at opstille klare, enkle og ensartede
regler for disse tjenesteydelser, så den gældende momssats for disse kan bestemmes
med sikkerhed, og så momsbehandlingen kan lettes for den momspligtige og de
nationale skattemyndigheder.
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Forrentning ved ansøgning om momsrefusion inden for EU
Hvis erhvervsdrivende betaler købsmoms for deres virksomhed i et andet EU-land,
har de under bestemte forudsætninger krav på refusion af de betalte momsbeløb.
Såfremt disse momsbeløb ikke udbetales inden for fire måneder efter indsendelse
af korrekt ansøgning, er der derudover mulighed for at gøre krav på forrentning af
refusionsbeløbene.
Forrentningen løber dog først, når alle de nødvendige eller krævede dokumenter
er tilvejebragt under behandlingen af ansøgningen.
Der gælder andre regler, hvis der først kræves yderligere dokumenter, efter at der
er gjort indsigelse. I så fald beregnes renten fra indsendelse af anmodningen. Det
har skatteretten i Køln fastslået i en aktuel afgørelse.
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Sagen er dog ikke endeligt afgjort, idet forbundsskatteretten først skal tage stilling.
Derfor må det afventes, om den øverste instans kommer frem til samme resultat.
Indtil da bør man ansøge om forrentning i denne type sager og om nødvendigt
gøre indsigelse for at undgå, at sagen afsluttes.
Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
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