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 4. kvartal 2020

I. Corona i Tyskland
Efter et betydeligt fald i antallet af infektioner i løbet af sommeren rammer anden
bølge af corona lige nu Tyskland med voldsom kraft. Forbundsregeringen forsøger at
afbøde de økonomiske konsekvenser ved at forlænge de eksisterende støtteordninger
og indføre nye støttetiltag.
Hjælpepakker til små og mellemstore virksomheder forlænges til udgangen
af 2020
Hjælpepakkerne, der er nærmere beskrevet i vores informationsbrev for tredje kvartal, forlænges til også at omfatte månederne september-december.
Adgangskravene er lempet, og støtteomfanget er udvidet. Med hjælpepakkerne ydes
der støtte til små og mellemstore virksomheder i de brancher, der er særligt hårdt
ramt af corona-pandemien, med tilskud til betaling af faste driftsomkostninger uden
krav om senere tilbagebetaling.
Støttemidlerne i anden runde kan søges af virksomheder, der enten har måttet notere
et fald i omsætningen på mindst 50 % i to på hinanden følgende måneder i perioden
april til august 2020 sammenlignet med samme måneder året før eller har registreret
et fald i omsætningen på mindst 30 % i gennemsnit i månederne april til august 2020
i forhold til samme periode året før.
De øvre grænser på EUR 9.000,00 og EUR 15.000,00 fjernes, og støttebeløbene hæves. Desuden er grænsen for refusion af lønomkostninger øget fra 10 til 20 % af de
støtteberettigede omkostninger, således at også løntunge virksomheder kan modtage
øget støtte. Ydermere er det en fordel, at der fremover også kan ske efterfølgende
udbetaling af støtte fra staten i forbindelse med den endelige opgørelse. Hidtil har der
kun kunnet gøres tilbagebetalingskrav gældende ved opgørelsen.
Som i første runde foregår ansøgningsproceduren også denne gang udelukkende digitalt via en skatterådgiver eller revisor. Vi står gerne til rådighed med hjælp i den
forbindelse.

Direkte link til os!

Korttidsarbejde forlænges
Med henblik på at undgå høj arbejdsløshed som følge af coronapandemien har korttidsarbejde med refusion vist sig som et velegnet middel i Tyskland.
Derfor forlænges ordningen med refusion ved korttidsarbejde frem til 31. december
2021 for alle ansatte, som frem til 31. marts 2021 måtte have krav på refusion ved
korttidsarbejde. De eksisterende midlertidige ordninger vedrørende løn fra supplerende beskæftigelse forlænges ligeledes til udgangen af 2021, således at småindtægter fra arbejde, som man påtager sig i en periode med korttidsarbejde, ikke skal modregnes. Desuden er arbejdsgiverbetalte tilskud til refusionen fortsat skattefrie frem til
udgangen af 2021.
Coronastøtte fortsat skattefri frem til årets udgang
Arbejdsgiverne kan udbetale en bonus på EUR 1.500,00 til medarbejderne som hjælp
til at klare den økonomiske belastning under coronakrisen, uden at der skal betales
skat og socialsikringsbidrag af beløbet.
Der skal ikke fremlægges dokumentation for, at bonusmodtageren rent faktisk har
oplevet en økonomisk belastning, der skyldes coronakrisen.
Der er dog visse betingelser for skattefritagelsen. For det første må bonussen ikke kun
udbetales til nogle bestemte medarbejdere. Hvis bonussen eksempelvis udbetales til
personer i ledelsen eller familiemedlemmer til disse, som er ansat i virksomheden,
skal bonussen også udbetales til andre ansatte. For det andet må bonussen kun udbetales kontant og/eller i naturalier i tillæg til den skyldige løn. Bonussen må derfor
ikke udbetales som tilskud til refusionen ved korttidsarbejde eller istedet for julepenge.
Ansøgningsfrist for momsrefusion
Erhvervsdrivende, der har bopæl i en anden EU-medlemsstat, skulle have ansøgt om
refusion af købsmoms for kalenderåret 2019 senest den 30. september 2020 via portalen i deres bopælsland. Denne frist gælder for momsrefusionsansøgninger, der skal
indsendes elektronisk, og de fakturaer og importdokumenter, der i elektronisk form
skal vedlægges ansøgningen.
For at afbøde de økonomiske konsekvenser af Corona-pandemien gælder der frem til
31. december 2020 følgende for virksomheder, der ikke har kunnet indsende deres
ansøgning vedrørende kalenderåret 2019 senest den 30. september 2020:
•
•

Ansøgningen om momsrefusion skal indsendes hurtigst muligt.
Det skal angives, hvorfor ansøgningsfristen ikke blev overholdt.

Derfor skal der handles hurtigt i en sådan situation.
November hjælp
Nogle brancher er omfattet af et komplet driftsforbud i november 2020 med henblik
på at bekæmpe den kraftige stigning i antallet af coronatilfælde. Som en hjælp til disse
brancher har den tyske stat afsat midler til en økonomisk hjælpepakke til en værdi af
op til 10 mia. euro.

Det er kun virksomheder, der rent faktisk er tvunget til at lukke, der kan få del i
støtten. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvilke muligheder der er for støtte til
virksomheder, der ikke er tvunget til at lukke, men som indirekte påvirkes af lukning
hos deres kunder og leverandører.
I princippet ydes der støtte svarende til 75 % af omsætningen i november 2019.
Også her skal ansøgningerne indsendes via en skatterådgiver eller revisor. Der arbejdes aktuelt på rammerne for elektronisk indsendelse af anmodningerne.
II. Trinvis stigning i den lovbestemte mindsteløn
Den lovbestemte mindsteløn pr. time i Tyskland stiger til 10,45 EUR brutto fordelt på
fire halvårlige trin frem til midt i 2022.
Dermed hæves mindstelønnen til 9,50 EUR brutto i timen pr. 1. januar og stiger senere
til EUR 9,60 brutto pr. 1. juli 2021, EUR 9,82 brutto pr. 1. januar 2022 og EUR 10,45
pr. 1. juli 2022.
Justeringen er baseret på udviklingen i overenskomsterne, men der er også taget
højde for den økonomiske usikkerhed som følge af coronakrisen. Formålet med den
trinvise stigning er at fordele virksomhedernes stigende lønomkostninger på en økonomisk bæredygtig måde og samtidig løbende forbedre minimumsbeskyttelsen for arbejdstagerne de kommende to år.
III. Modernisering af loven om ejerboliger i fællesejendomme
Siden indførelsen i 1951 er loven om ejerboliger i fællesejendomme (WEG) kun blevet
ændret på enkeltpunkter, og den skal nu revideres, så den svarer til de fremtidige
behov. Man ønsker blandt andet at mindske risikoen for tvister i ejerforeningerne og
forenkle beslutningsprocessen ved bygningsmæssige forandringer af en fællesejendom.
I henhold til de nye regler har den enkelte ejer i ejerforeningen et grundlæggende
krav på at få tilladelse til for egen regning at montere et ladeanlæg til en elbil, foretage
handicapvenlig om- og tilbygning samt iværksætte foranstaltninger med henblik på
indbrudssikring og indlæggelse af fibernet.
Desuden skal administrationen organiseres på en mere effektiv måde – f.eks. med
mulighed for onlinedeltagelse i møder.
IV. Byggevirksomheders anmeldelsespligt for opnåelse af fritagelseslicens
Vi vil gerne gøre alle virksomheder inden for byggesektoren opmærksomme på, at de
uopfordret skal indsende følgende dokumenter til det tyske skattevæsen, Finanzamt
Flensburg – Duburger Strasse 60 – 64, D-24939 Flensburg, med angivelse af skatteregistreringsnummer inden den 31.03.2021:
•
•
•

Liste over arbejdstagere
Liste over underentreprenører
Liste over entreprisekontrakter / byggerier / byggepladser

Skattevæsenet kan tilbagekalde fritagelseslicensen, hvis dokumentationen ikke afleveres rettidigt.

Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
Vi ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår!
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