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.
Marin Burmester og Heide Biesel ønsker dig
god læsning.

Informationsbrev 3. kvartal 2020

Corona i Tyskland
Tyskland befinder sig midt i Corona-pandemien. Antallet af syge har i en længere periode været begrænset, men i ferietiden er antallet af sygdomstilfælde steget igen i
bestemte områder. De økonomiske konsekvenser af smitten bliver tydeligere og tydeligere, og forbundsregeringen gør, hvad den kan, for at afbøde de værste konsekvenser.
I. Hjælpepakker til små og mellemstore virksomheder
Forbundsregeringen tilbyder tidsbegrænset økonomisk kompensation til selvstændigt
erhvervsdrivende, der har måttet indstille driften helt eller delvist som følge af Coronakrisen. Målet med tiltaget er at sikre de små og mellemstore virksomheders
overlevelse.
Det er muligt for virksomheder og organisationer fra alle økonomiske sektorer samt
enkeltmandsvirksomheder og selvstændige inden for liberale erhverv at få del i kompensationen. De pågældende skal have haft en omsætningsnedgang på mindst 60 %
i april og maj 2020 i forhold til samme periode i 2019, og nedgangen skal være udløst
af Corona-krisen. Derudover er det en betingelse, at de erhvervsdrivende/freelancerne
pr. 31. December 2019 ikke var i problemer i henhold til EU's definition. Definitionen
dækker blandt andet forhold, hvor et GmbH har mistet mere end halvdelen af indskudskapitalen som følge af opståede tab, eller hvor et personligt ejet selskab har mistet
mere end halvdelen af den i regnskaberne anførte virksomhedskapital som følge af
opståede tab.
For virksomheder, der er stiftet efter april 2019, er sammenligningsgrundlaget månederne november og december 2019 ved beregning af den Corona-relaterede omsætningsnedgang. Samme regler gælder for freelancere, der er påbegyndt at arbejde som
selvstændige efter april 2019.
Hjælpepakken dækker faste omkostninger, der er afholdt i kompensationsperioden og
er kontraktligt begrundede eller fastsat af myndighederne. De faste omkostninger må
ikke kunne ændres udelukkende af den ene part. De omfattede omkostninger er bl.a.
følgende:
•
husleje og forpagtningsafgift til virksomhedslokaler og alle andre lokaler, der
er direkte knyttet til virksomheden
•
renteudgifter
•
leasingydelser
•
udgifter til nødvendig reparation og vedligeholdelse

Direkte link til os!

•
•
•
•

udgifter til el, vand og varme
ejendomsskat, forsikring, licensafgifter
udgifter til skatterådgivere og revisorer i forbindelse med ansøgning om Corona-hjælp samt
personaleudgifter.

Med undtagelse af de to sidstnævnte udgiftstyper skal der være indgået aftale om de
faste omkostninger inden 1. marts 2020.
Kompensationen fastsættes ud fra omsætningsnedgangens omfang. Konkret gælder
følgende beregningsgrundlag:
Omsætningsnedgang på mere end 70 %: Dækning af 80 % af de faste omkostninger
Omsætningsnedgang på mellem 50 % og 70 %: Dækning af 50 % af de faste omkostninger
Omsætningsnedgang på mellem 40 % og 50 %: Dækning af 40 % af de faste omkostninger
Hvis omsætningen i kompensationsmåneden udgør mindst 60 % af omsætningen i
den relevante måned året før, bortfalder kompensationen forholdsvist for den
pågældende kompensationsmåned.
Ved beregning af omsætningsnedgangen skal omsætningen i kompensationsmåneden
sammenlignes med omsætningen i samme måned året før. For virksomheder, der er
grundlagt efter juni 2019, udgør månederne december 2019 til februar 2020 sammenligningsgrundlaget.
Den maksimale kompensation afhænger af antallet af ansatte og udgør EUR 9.000 for
tre måneder for virksomheder med op til fem ansatte og EUR 15.000 for tre måneder
for virksomheder med op til ti ansatte. Det gældende medarbejderantal er antallet af
fuldtidsansatte pr. 29. Februar 2020. Den maksimale kompensation udgør EUR
150.000. Den maksimale kompensationsperiode er tre måneder (hjælpepakken dækker månederne juni til august 2020). Juridisk selvstændige koncernselskaber kan kun
ansøge om højeste kompensationsniveau i tre måneder. Der skal være tale om begrundede undtagelser, hvis ansøgningen medfører overskridelse af den maksimale
kompensation.
Den ydede kompensation er skattepligtig og skal indregnes ved beregning af virksomhedens resultat.
Ansøgningsproces i to tempi og ansøgningsfrist
Dokumentation for omsætningsnedgang og kompensationsdækkede faste omkostninger skal indsendes i en proces bestående af to faser. I første fase indsendes ansøgningen, og her skal det sandsynliggøres af skatterådgivere eller revisorer, at kravene
er opfyldt, og at de faste omkostninger er angivet korrekt. I den forbindelse er det
tilstrækkeligt at afgive et skøn over omsætningen i april og maj 2020 samt en prognose over den forventede omsætning i kompensationsperioden (juni til august 2020).
I anden fase skal de sandsynliggjorte oplysninger dokumenteres af skatterådgivere
eller revisorer, efter at de faktiske omsætningstal og de faktiske faste omkostninger
er blevet fremlagt. Hvis det derefter viser sig, at der ikke er sket et reelt fald i omsætningen på mindst 60 %, skal allerede udbetalt kompensation tilbagebetales. Ansøgningerne skal indsendes senest 30. september 2020.

II. Skattekontrol i en Corona-tid
Der udføres også skattekontroller under Corona-krisen. Kontrollerne skal imidlertid
ikke foretages i virksomhedens egne lokaler eller på skatterådgiverens kontor, men i
skattemyndighedernes egne lokaler.
Erhvervsdrivende eller deres skatterådgivere kan generelt anmode om udsættelse af
fastsatte kontroller eller om afbrydelse af igangværende eksterne kontroller. Ansøgningerne skal indeholde oplysninger om de konkrete konsekvenser af Corona-krisen
eller om specifikke hindringer, som Corona- krisen har medført. Skattemyndighederne
træffer derefter afgørelse i den enkelte sag. Udsættelse eller afbrydelse af en ekstern
kontrol medfører, at forældelsesfristen for de skatter og afgifter, der skal kontrolleres,
forlænges.
Skatteforvaltningen har suspenderet de afsluttende møder i den kontrollerede
virksomhed indtil videre. Alternativt kan der afholdes telefonmøder eller videomøder,
eller kontrolresultaterne kan fremsendes skriftligt med henblik på afgivelse af
bemærkninger.
III. Corona og dine forretningspartnere
Mange erhvervsdrivende overvejer aktuelt at holde hånden under en eller flere forretningspartnere med økonomisk støtte, fordi disse har været særligt hårdt ramt af
Corona-krisen. Det er ofte i virksomhedens egen interesse at bidrage til, at en vigtig
samarbejdspartner kan opretholde driften. Skatteforvaltningen giver mulighed for
fuldt fradrag i driftsudgifterne for Corona-relaterede direkte tilskud. Den normale regel
om, at udgifter til gaver til personer, der ikke er ansatte i den skattepligtige virksomhed, ikke kan fradrages i virksomhedens overskud, skal af rimelighedsgrunde ikke
anvendes på sådanne tilskud.
På samme måde har skatteforvaltningen givet grønt lys for fuldt fradrag i driftsudgifterne for bidrag i naturalier fra indenlandsk driftskapital til virksomheder og institutioner (f.eks. hospitaler), der i ikke ubetydelig grad er ramt direkte af Corona-krisen
eller er involveret i afhjælpning af denne. Det gælder eksempelvis, når en virksomhed
donerer mundbind. Udgifterne fradrages som driftsomkostninger med det fulde beløb.
IV. Momsmæssig Corona-hjælp
Den almindelige momssats er i perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2020
nedsat fra 19 % til 16 %. Den reducerede momssats nedsættes i samme periode
fra 7 % til 5 %. Datoen for levering af ydelsen er afgørende for, om de lavere momssatser skal anvendes. Dermed er tidspunktet for aftalens indgåelse eller betaling af
beløbet ikke afgørende. Faktureringsdatoen og datoen for betaling af fakturaen er heller ikke afgørende. Dette gælder også for delleveringer.
Desuden udskydes fristen for betaling af importmoms med ti dage til den 26. i den
anden måned efter den relevante periode. Baggrunden er et ønske om at styrke
virksomhedernes likviditet.
Den tyske regering genindfører derudover degressiv afskrivning som et incitament til
at holde investeringerne i gang. Ifølge aftalen er der mulighed for degressiv afskrivning
på op til 2,5 gange satsen ved lineær afskrivning, dog højst 25 % af anskaffelsessummen eller restværdien årligt.

Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
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