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.

Dansk Informationsbrev 1. kvartal 2021
I. Coronahjælpepakker i Tyskland
Anden coronabølge i Tyskland er ved at klinge af, men den frygtede tredje bølge ligger
fortsat som en ukendt faktor forude. Den tyske stats tredje økonomiske hjælpepakke
er allerede trådt i kraft, og vi giver her et kort overblik over de vigtigste fakta om
ordningen.
Den tredje hjælpepakke indeholder et tilskud til dækning af virksomhedernes faste
omkostninger. Tilskuddet kan søges af alle virksomheder med en årlig omsætning på
op til EUR 750 mio. og en coronaudløst omsætningsnedgang på mindst 30 % i støtteperioden, uanset om de er ramt af tvungen lukning eller ej.
Støtteperioden omfatter månederne november 2020 til og med juni 2021. Virksomheder, der har modtaget støtte via statens særlige pakke for november og december,
kan få omkostninger dækket fra og med januar 2021.
Tilskuddets størrelse afhænger af omsætningsnedgangen sammenlignet med den tilsvarende måned i 2019. Ved et fald i omsætningen på mindst 30% udgør tilskuddet
40% af de faste omkostninger. Hvis omsætningen falder med mindst 50%, andrager
tilskuddet 60 % af de faste omkostninger, og ved en omsætningstilbagegang på
mindst 70% dækkes 90% af de faste omkostninger. Aktuelt gælder et kompensationsloft for den enkelte virksomhed på EUR 1,5 mio. pr. måned.
Ansøgningen skal indsendes af en ekstern kontrolpart (f.eks. skatterådgiver eller revisor) senest 31. august 2021.
Tilskud modtaget via den anden hjælpepakke for månederne november og december
2020 modregnes i den tredje hjælpepakke. Virksomheder, der modtager tilskud via
pakken for november-december, er ikke berettiget til yderligere tilskud i disse måneder.
Hvis din virksomhed har brug for yderligere oplysninger, står vi klar med råd og vejledning.
II. Yderligere udskydelse af konkursbegæringspligt til tidspunktet for udbetaling af hjælpepakke
Som følge af coronapandemien har pligten til at indgive konkursbegæring i længere
tid været sat ud af kraft. Det er nu vedtaget at forlænge denne ordning til den 30.
april 2021.
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Baggrund: Konsekvenserne af den fortsatte coronapandemi skaber nu også økonomiske vanskeligheder for virksomheder, der har en holdbar forretningsmodel og har
skabt gode resultater på markedet før pandemien. Staten stiller derfor omfattende
økonomisk hjælp til rådighed for at afbøde likviditetsproblemerne. Behandlingen af
ansøgningerne kræver dog noget tid, og derfor er kompensationen i mange tilfælde
endnu ikke blevet udbetalt.
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Forlængelsen af ordningen skal imødekomme de skyldnere, der har ret til økonomisk støtte via de vedtagne coronahjælpepakker, men endnu ikke har fået
støtten udbetalt.
Den generelle betingelse er, at ansøgningen om kompensation skal være indsendt senest 28. februar 2021, og at det beløb, der vil kunne opnås, giver
mulighed for at afværge en konkurs.
Der kan undtagelsesvis ses bort fra det faktiske ansøgningstidspunkt, hvis
indsendelse af ansøgningen senest 28. februar 2021 ikke er mulig af juridiske
eller reelle grunde. I disse tilfælde vil der blive lagt vægt på, om ansøgningen
er berettiget.
Som hidtil gælder udskydelse af konkursbegæringspligten kun, hvis virksomhedens krise er udløst af pandemien, hvis der kan påregnes udbetaling af
kompensation, og hvis der herigennem er mulighed for, at virksomheden kan
overleve.
Hvis en virksomhed ikke indgiver konkursbegæring, selv om betingelserne for
udskydelse ikke er opfyldt, handler ledelsen i strid med lovgivningen. Dette
kan være både ansvarspådragende og strafbart. Denne tilgang er fortsat gældende.

III. Fordobling af børns sygedage
Erhvervsaktive forældre, der har obligatorisk sundhedssikring, som selv har krav på
sygedagpenge og har et eller flere forsikrede børn under 12 år, har ret til børnesygedagpenge, hvis barnet er sygt og har brug for pleje. Det er desuden en forudsætning,
at der ikke er andre i husstanden, der kan passe barnet.
Antallet af sygedage pr. forælder er blevet fordoblet fra 10 til 20. Enlige forælder har
ret til 40 dage i stedet for 20 dage.
Denne ordning udvides nu under coronakrisen. Nu skal der også udbetales sygedagpenge, hvis skoler og daginstitutioner holder lukket, har begrænset adgang, eller forældrene er blevet anmodet om ikke at sende deres børn af sted. Alle sygedage – og
ikke kun de ekstra dage – kan bruges til dette formål. Selv om man i teorien har
mulighed for at arbejde hjemmefra, er det muligt at søge om børnesygedagpenge fra
sygesikringen. Ifølge loven er det tilstrækkeligt, at man sammen med ansøgningen
indsender dokumentation fra skolen eller daginstitutionen for, at der er begrænsede
muligheder for fremmøde. Retten gælder kun personer, der er omfattet af obligatorisk
sygeforsikring.
Ud over de yderligere sygedage ved børns sygdom har forældre mulighed for at få en
statslig kompensation, hvis de som følge af pandemien ikke kan komme på arbejde
på grund af begrænsninger i skoler og daginstitutioner. Staten udbetaler i disse tilfælde 67% lønkompensation via arbejdsgiveren, dog højst EUR 2.016,00 pr. måned.
Det er ikke muligt at modtage begge ydelser samtidigt. Hvis en af forældrene modtager sygedagpenge under børns sygdom, har ingen af forældrene mulighed for at få
kompensation i den pågældende periode.

IV. Ret til coronasikker arbejdsplads
I slutningen af januar 2021 blev der vedtaget en forordning om ret til coronasikker
arbejdsplads, som betyder, at arbejdsgiverne har pligt til at tilbyde medarbejderne en
hjemmearbejdsplads, hvis driftsmæssige forhold ikke umuliggør dette. Dog er medarbejderne ikke forpligtede til at arbejde hjemmefra. I større virksomheder (fra og med
10 ansatte) bør der etableres så små arbejdsgrupper som muligt, som så vidt muligt
skal skiftes til at møde. Der skal også være adgang til mundbind eller FFP2-masker i
tilfælde, hvor afstandsreglerne ikke kan overholdes. Forordningen er i første omgang
gældende til 15. marts 2021, men forventes at blive forlænget.
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V. Faste tillæg for natte- og søndagsarbejde er ikke skattefrie
Når en medarbejder ud over sin grundløn får udbetalt tillæg for arbejde udført på
søndage, under helligdage eller om natten, er disse skattefrie.
Situationen er imidlertid en anden, hvis der betales faste tillæg, der ikke er afhængige
af konkret dokumenteret arbejde på søndage, under helligdage eller om natten. Ifølge
en nylig afgørelse fra skatteretten i Düsseldorf er der i disse tilfælde tale om skattepligtig løn.
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Arbejdsgiveren hæfter for manglende indeholdelse af indkomstskat.
VI. Delvis fradragsret for moms ved bygninger med blandet anvendelse
Ved opførelse af bygninger, der skal anvendes til både momspligtig og momsfri udlejning, skal det altid afklares, hvor stor en del af momsbeløbene der er fradragsberettigede.
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Grundlæggende opdeles momsbeløbene efter en arealnøgle. Denne nøgle medfører
dog ikke altid en retvisende opdeling.
Den øverste tyske finansdomstol – Forbundsskatteretten – har derfor i en aktuel dom
endnu engang bekræftet, at momsbeløbene ved bygninger med blandet anvendelse,
som er kendetegnet ved betydelige forskelle i inventaret i de forskellige lokaler, der
anvendes til selvstændige formål, skal opdeles efter den gældende (ejendomsspecifikke) omsætningsnøgle.
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Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
Nielsen ∙ Wiebe & Partner
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