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 2017

I. Forøgelse af beløbsgrænsen for småanskaffelser
Anskaffelses- og produktionsomkostningerne til rørlige anlægsaktiver, der kan bruges
og afskrives selvstændigt, kan i driftsåret for anskaffelse eller produktion i fuldt
omfang trækkes fra som driftsudgifter, hvis prisen for aktivet ekskl. moms ikke overstiger EUR 410,00.
Forbundsregeringen er netop nået til enighed om at hæve grænsen for straksafskrivning af de såkaldte småanskaffelser. Fremover skal anskaffelser som eksempelvis
kontorudstyr kunne straksafskrives som driftsudgifter op til en værdi på EUR 800,00.
Der er lagt op til, at reglen skal træde i kraft pr. 1. januar 2018, men loven mangler
endnu at blive formelt vedtaget i Forbundsdagen og Forbundsrådet. Yderligere
orientering herom følger.
II. Tyske børnepenge til udlændinge fra andre EU-lande skal rette sig
efter barnets bopæl
Tyskland vil skære kraftigt i børnepengene til borgere fra andre EU-lande og på den
måde sætte ind over for misbrug af sociale ydelser. Hidtil har borgere fra andre
EU-lande haft krav på børnepenge under deres arbejdsophold i Tyskland – også selv
om barnet/børnene boede i et andet land. Ifølge udkastet til en revidering af lovgivningen skal der fremover i stedet for den fulde børnepengesats betales en ydelse, der
er tilpasset de faktiske leveomkostninger i børnenes hjemland. Dermed kan staten
spare anslået 159 mio. euro. De fleste borgere fra andre EU-lande kommer fra Polen
(86.987) efterfulgt af Rumænien (15.310), Kroatien (11.865) og Bulgarien (5.555).
EU-Kommissionen har imidlertid afvist en sådan tilpasning af ydelsen.
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III. EuGH skal afgøre sag om bortfald af retten til ferie
EU-Domstolen skal afgøre, om bestemmelsen i tysk lovgivning om, at en lønmodtager som udgangspunkt mister retten til ikke-afholdt ferie i ferieåret ved ferieårets
udgang, er i overensstemmelse med europæisk lovgivning. Det har den tyske forbundsarbejdsret fastslået. Ifølge gældende tysk lovgivning mistes retten til ferie, hvis
den ikke afholdes inden for ferieåret. Såfremt ferien af arbejdsmæssige grunde ikke
kan afholdes inden udgangen af et kalenderår, kan den overføres til det følgende år
og afholdes frem til 31. marts. Hvis ikke medarbejderen ansøger om eller udtrykker
ønske om ferie, er arbejdsgiveren i henhold til tysk ret ikke forpligtet til at give
medarbejderen ferie og på den måde tvinge medarbejderen til at holde ferie. Efter at
en lønmodtager i Tyskland har gjort krav på 51 ikke-afholdte feriedage optjent inden
for de seneste 10 år, skal EU-Domstolen nu træffe afgørelse om, hvorvidt den tyske
bestemmelse om bortfald af retten til ferie er i strid med EU-lovgivningen.

Særligt tema om international skattelovgivning

CFC-beskatning sammenholdt med EU-lovgivningen
Den tyske statskasse ønsker ved hjælp af CFC-beskatning i henhold til den tyske lov
om udlandsbeskatning at imødegå flytning af overskud til lande med lavere beskatning. Visse indtægter fra udenlandske selskaber, som ubegrænset skattepligtige i
Forbundsrepublikken ejer andele i, og som beskattes med en selskabsskatteprocent
på under 25 % i det land, hvori selskabet har hjemsted, medregnes under visse
forudsætninger forholdsmæssigt i indkomsten hos de ubegrænset skattepligtige
selskabsdeltagere i Tyskland og beskattes der. Denne beskatning sker på tilsvarende
måde som ved udbetaling af udbytte. Det afhænger imidlertid ikke af, om der rent
faktisk er foretaget udbetaling af udbytte.
I den øverste tyske skatteinstans er der nu usikkerhed om, hvorvidt den såkaldte
CFC-beskatning i tredjelandssager på nogle punkter kan være i strid med EU-retten.
Derfor har forbundsskatteretten indbragt en sag om et mellemselskab med hjemsted
i Schweiz for EU-Domstolen.
I sagen ved forbundsskatteretten havde et tysk anpartsselskab en andel på 30 % i et
schweizisk aktieselskab. Sidstnævnte opnåede indtægter fra afståede pengefordringer, som skattemyndighederne har indregnet i beskatning af anpartsselskabet som
mellemindtægter til investeringsformål.
EU-Domstolen afgjorde i 2006 på baggrund af en tilsvarende britisk bestemmelse, at
CFC-beskatning kun er forenelig med den i EU-retten fastlagte etableringsfrihed, hvis
den skattepligtige kan undgå beskatning ved at dokumentere, at ejerforholdet i mellemselskabet ikke er en kunstig konstruktion, der har til formål at omgå de højere
indenlandske skattesatser (såkaldt motivtest). Den tyske lovgivning har påvirket
EU-Domstolens retspraksis, så det fra og med 2008 blev fastlagt i lovgivningen,
at det ved selskabsandele i mellemselskaber fra EU- og EØS-lande er muligt at
opnå lempeligere beskatning ved hjælp af en motivtest.
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Selskaber hjemmehørende i tredjelande som Schweiz har imidlertid ikke samme lempelsesmuligheder. Ifølge forbundsskatteretten kan dette muligvis være i strid med
den i EU-retten garanterede frie bevægelighed for kapital, der – i modsætning til
etableringsfriheden – grundlæggende også gælder ved samhandel med tredjelande.
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Det spørgsmål, som EU-Domstolen nu skal træffe afgørelse om, kan have generel
betydning for andele i selskaber med hjemsted uden for EU og EØS.
Er man omfattet af disse regler, er det vigtigt at gøre indsigelse mod de pågældende
skatteopgørelser, hvilket vi gerne er behjælpelige med.
Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
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