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 marts 2018

I. Statskassen må fortsat forlange renter på 6 % ved efterbetaling af
restskat
På trods af Den Europæiske Centralbanks nulrentepolitik må de tyske skattemyndigheder fortsat opkræve høje renter på 6 % ved efterbetaling af restskat. Forbundsskatteretten har afgjort, at det ikke er forfatningsstridigt, selv ikke i en periode
med lave renter. Ifølge den øverste tyske skattedomstol er det hverken i strid med
lighedsprincippet eller proportionalitetsprincippet.
Dermed sætter domstolen punktum for en årelang sag – den høje rentesats er en
indbringende ekstraindtægt for staten. Forskellige foreninger af tyske skatteydere har
i årevis ytret kritik af reglen. I det konkrete tilfælde drejede det sig om et rentebeløb
på EUR 11.000,00, som en borger skulle betale til statskassen. Efter en del forviklinger havde skattemyndighederne først i september 2013 godkendt den endelige
årsopgørelse for 2011 og krævede dernæst 0,5 % pr. måned af restskatten – en
rentesats, der har været gældende i årtier. Det nægtede manden at acceptere, og
derfor lagde han sag an. Skattemyndighederne modtager først renterne efter udløb af
en karenstid på 15 måneder efter sidste frist for indlevering af selvangivelsen. Ligger
man i den højere ende rent lønmæssigt, kan det imidlertid vare længe, inden den
endelige årsopgørelse ligger klar.
Trods de seneste års lave renter ligger de 6 % ifølge skattedomstolen inden for det
sædvanlige spænd, da markedsrenterne for kontoovertræk i den pågældende periode
har ligget på op til 14 %. Desuden gælder rentereglen også den anden vej, således
at borgerne ved tilbagebetaling af overskydende skat ligeledes får beløbet forrentet
med 6 % pr. år – højere end i noget pengeinstitut. Sammenlagt er rentesatsen på
6 % årligt imidlertid en indbringende forretning for staten, da indtægterne via
restskat er betydeligt højere end udgifterne forbundet med overskydende skat.
I 2016 havde den tyske statskasse således indtægter på 670 mio. euro på den konto.
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II.

Direktører i et GmbH har normalt pligt til indbetaling af
socialsikringsbidrag

Direktører i et tysk anpartsselskab (GmbH) skal som hovedregel anses for ansatte i
anpartsselskabet, og derfor er de omfattet af pligten til indbetaling af socialsikringsbidrag i Tyskland. Det har den øverste socialdomstol i Tyskland skabt klarhed om med
to domme. En direktør, der samtidig er medejer af et GmbH, er kun ikke-afhængigt
beskæftiget og dermed fritaget for socialsikringspligten, hvis han retligt har magt
til at styre virksomhedens udvikling via indflydelse på generalforsamlingen.
Det antages normalt at være tilfældet, hvis han ejer mere end 50 % af andelene
af indskudskapitalen (indehaver af anpartsmajoriteten). Hvis direktøren ikke ejer
anpartsmajoriteten, kan der kun undtagelsesvist antages at foreligge ikke-afhængig
beskæftigelse, hvis han ejer præcist 50 % af anparterne eller, hvis der er tale om
en endnu lavere kapitalandel, som følge af udtrykkelige bestemmelser i selskabets
vedtægter har en omfattende (kvalificeret) mindretalsvetoret, således at han kan
forhindre beslutninger på generalforsamlingen, som fra hans synsvinkel er uønskede.
Socialdomstolen har dermed bekræftet gældende retspraksis og stadfæstet
afgørelserne fra de lavere instanser.
I den første sag ved socialdomstolen havde den sagsøgende direktør en andel af
indskudskapitalen på blot 45,6 %. Ifølge domstolen ændrer en indgået stemmebindingsaftale med broderen som medindehaver af anpartsselskabet ikke noget
ved antagelsen om socialsikringspligt, og det samme er tilfældet med dennes tilbud
til sagsøger om at købe yderligere andele. I den anden sag var den sagsøgende
direktør indehaver af en andel på blot 12 % af indskudskapitalen.

Særligt tema om international skattelovgivning

Skattepligt ved grænseoverskridende software- og databaselicensering
Hvis en udbyder, som ikke har hjemsted i Tyskland, giver software eller databaser
i licens til anvendelse i Tyskland, kan udbyderen i nogle tilfælde opnå indtægter fra
licenseringen eller forpagtningen af licensrettigheder, som kan medføre begrænset
skattepligt i Tyskland. Ydelsesmodtageren med hjemsted i Tyskland bærer i tilfælde
af begrænset skattepligt ansvaret for, at kildeskatten indeholdes og indbetales
i Tyskland. Tyskland gør imidlertid kun sin beskatningsret gældende, hvis en
indenlandsk bruger

·
·

får omfattende brugsrettigheder til software
til videre anvendelse med henblik på økonomisk gevinst.

Det er uden betydning for den skattemæssige vurdering, om softwaren overdrages
på datamedier eller downloades fra internettet, og om softwaren ligger på en
indenlandsk eller udenlandsk server.
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Det tyske finansministerium har taget stilling til de to begrebers indhold i et udførligt
cirkulære. Der er særligt tale om omfattende brugsrettigheder, hvis brugeren har
ret til kopiering, redigering, bearbejdning eller offentliggørelse. Der er ikke tale om
skattepligt i følgende tilfælde:
●

·
·

●

·
●
●

Der gives kun ret til salg af enkelte programkopier uden rettigheder til
kopiering og redigering.
Licensering af softwarens funktionalitet er det primære i kontrakten.
●
Det er kun muligt at anvende softwaren til det tilsigtede formål
(softwareinstallation, download i hukommelsen, brug af softwaren og evt.
nødvendige handlinger til redigering eller kopiering med henblik på at muliggøre brugen af softwaren, f.eks. tilpasning til eller integration i eget
IT-miljø).
Der kræves ikke samtykke fra rettighedshaveren til den konkrete brug.
Den kommercielle anvendelse omfatter kun resultaterne af normal funktionel
anvendelse af en software.
Brugen er begrænset til videreoverdragelse og anvendelse til det tilsigtede
formål inden for en koncern.
Brugen er begrænset til udbredelse af bestemte kopier (kopieksemplarer) af en
software i indlandet uden yderligere rettigheder til softwaren.

Ved grænseoverskridende licensering af databaser gælder ovenstående brugskriterier
analogt.
Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
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