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 2. kvartal 2020
I. Corona i Tyskland
Konsekvenserne af coronasmittens udbredelse er i de seneste uger vokset betydeligt
i omfang, så både privatlivet og det offentlige liv samt erhvervslivet er blevet ramt
hårdt. Selv om antallet af nye infektioner antalsmæssigt er begrænset i Tyskland og
forhåbentlig fortsat vil være det, bliver de økonomiske konsekvenser i stigende grad
synlige og mærkbare.
Skattemæssige tiltag for virksomheder
Politikerne og skattemyndighederne har vedtaget de første lovgivningsmæssige tiltag
på skatteområdet for at afbøde de økonomiske følger. Målet er at forbedre likviditeten
i de virksomheder, der som følge af coronakrisen er kommet i økonomiske vanskeligheder.
I dette informationsbrev er de vigtigste tiltag beskrevet. I den forbindelse skal man
være opmærksom på, at der stort set hver dag træder nye forordninger og tiltag i
kraft, og derfor skal de nedenfor beskrevne ordningers gyldighed efterprøves i det
enkelte tilfælde.
Hvis man som skattepligtig borger eller virksomhed kan dokumentere en direkte og
ikke uvæsentlig konsekvens af krisen, kan man frem til 31. december 2020 fremsætte
anmodning om udskydelse af betalingen af de skattebeløb, der måtte forfalde i
denne periode, med redegørelse for de nærmere omstændigheder. Der er ligeledes
mulighed for at anmode om tilpasning af acontobetalinger af indkomst-, selskabsog erhvervsskat på samme vilkår. Anmodningerne bliver ikke afvist, selv om den skattepligtige ikke kan redegøre detaljeret for, hvordan det opståede tab beløbsmæssigt
skal opgøres. Der er således ikke omfattende krav til kontrol af forudsætningerne for
at opnå udskydelse. Der vil normalt ikke blive beregnet henstandsrenter.
Der skal dog foreligge en særlig begrundelse ved anmodning om henstand for skattebeløb, der forfalder efter 31. december 2020, og ved anmodning om tilpasning af
acontobetalinger, der vedrører perioden efter 31. december 2020.
Det tilstræbes at undgå at foretage inddrivelse af skyldige skattebeløb frem til 31.
december 2020, hvis skyldner er ramt direkte af krisen i ikke uvæsentlig grad. Tillæg
for forsinket betaling, der måtte være påløbet frem til denne dato, bortfalder ligeledes.
Derudover er der vedtaget lettelser med hensyn til momsafregning. Ud over rentefri
udskydelse af betaling af skyldige momsbeløb frem til årsskiftet skal særligt nævnes
muligheden for tilbagebetaling af særlige acontobetalinger vedrørende den
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permanente momsfristforlængelse, der normalt kan ansøges om. Den pågældende
forlængelse af momsindberetningsfristen med en måned er dog fortsat gældende.
Alle ansøgninger vedrørende de beskrevne tiltag skal som udgangspunkt indsendes til
de ansvarlige skattemyndigheder. Drejer det sig om anmodning om udskydelse og
nedsættelse af erhvervsskat, skal henvendelse dog ske til den relevante kommune.
I store dele af Tyskland er arbejdsgiverne som følge af coronasmitten forhindret i at
foretage den månedlige eller kvartalsmæssige indberetning af indeholdt A-skat inden
for fristen. Derfor kan de månedlige eller kvartalsmæssige frister for indberetning af
A-skat forlænges efter forudgående anmodning, såfremt det kan dokumenteres, at
arbejdsgiverne selv eller den, der har ansvaret for lønbogholderi og indberetning af Askat, uforskyldt er hindret i at indberette A-skat til tiden. Fristen kan forlænges med
højst to måneder.
Skattefrie ydelser fra arbejdsgiver til medarbejder
Som følge af coronakrisen kan medarbejderne i perioden fra 1. marts 2020 til 31.
december 2020 skattefrit modtage støtte og hjælp i form af tilskud og naturalieydelser
op til et beløb på EUR 1.500,00.
Betingelsen er, at ydelserne gives i tillæg til den skyldige løn.
De skattefrie ydelser skal bogføres særskilt på lønkontoen. Øvrige skattefradrag og
nedsatte værdiansættelser påvirkes ikke heraf og kan således fortsat gøres gældende.
Ej heller skal der ydes socialsikringsbidrag af den ydede støtte.
Kompensation for nedsat arbejdstid (Kurzarbeitergeld)
Et andet vigtigt tiltag, der skal hjælpe virksomhederne og deres medarbejdere, er
kompensation for nedsat arbejdstid. Denne udbetales af den tyske arbejdsformidling
(Bundesagentur für Arbeit) i forbindelse med dagpengeadministrationen. I lovgivningen er der vedtaget lempelser vedrørende adgangen til kompensation for nedsat arbejdstid gældende fra 1. marts 2020 til 31. december 2020.
Man er berettiget til kompensationen, hvis mindst 10 % af de ansatte er ramt af en
lønnedgang på mere end 10 %. Den nedsatte arbejdstid skal være uundgåelig og af
midlertidig karakter.
Medarbejdere med midlertidigt nedsat arbejdstid kan få kompensation for 60 % af den
mistede nettoløn. Har en medarbejder mindst ét barn, er kompensationssatsen 67 %
af den mistede nettoløn.
Der ydes 100 % kompensation for socialsikringsbidrag, der opkræves for de arbejdstimer, i hvilke medarbejderen er hjemsendt.
Kompensationen for nedsat arbejdstid udbetales i op til 12 måneder og gælder også
vikarer.
Med henblik på at afbøde de økonomiske tab for medarbejderne er det i begrænset
omfang muligt at have bibeskæftigelse inden for et relevant område, uden at der sker
modregning. Desuden kan arbejdsgiver udbetale et supplerende tillæg på gunstige
skatte- og socialsikringsvilkår.

Andre tiltag i lovgivningen
Den nye "Lov om afbødning af følgerne af COVID-19-pandemien" indeholder blandt
andet en generel ret til tilbageholdelse af ydelser frem til 30. juni 2020 i løbende
kontraktforhold, der er indgået før 8. marts 2020.
Betingelsen er, at skyldner som følge af pandemien ikke kan opfylde sine forpligtelser
uden at risikere ikke at kunne forsørge sig selv eller dem, skyldner har forsørgelsespligt over for. Samtidig er det også en betingelse, at debitor ikke selv kommer i problemer som følge af den manglende betaling, f.eks. fordi det økonomiske grundlag for
dennes virksomhed bringes i fare. I arbejdsretlige forhold gælder retten til at tilbageholde ydelser ikke.
I lovgivningen er der vedtaget et generelt forbud mod opsigelse af lejekontrakter fra
udlejers side vedrørende bolig- og erhvervslejemål, hvis opsigelsen skyldes manglende betaling af husleje eller forpagtningsafgift i perioden fra 1. april 2020 til 30. juni
2020. Ligeledes er der også forbud mod almindelige begrundede opsigelser. Begrænsningerne er gældende frem til 30. september 2022. Lejere og forpagtere skal have
foretaget manglende betalinger senest pr. denne dato. Som dokumentation er det
tilstrækkeligt, hvis lejer kan sandsynliggøre, at den manglende betaling skyldes pandemien.
II. Reklame for arbejdsgiver
Hvis en arbejdsgiver indgår en lejekontrakt med sine medarbejdere om brug af disses
private biler som reklamesøjler, og medarbejderne med aftalen mod betaling forpligter
sig til at anbringe nummerpladeholdere med reklame for firmaet, er der tale om skattepligtig løn. Arbejdsgiverne hæfter for den ikke indeholdte A-skat. Det har skatteretten i Münster for kort tid siden fastslået.
Arbejdsgiveren argumenterede i den pågældende sag med, at reklametiltagene kun
skete i firmaets egen interesse, og at der derfor ikke var tale om lønudbetaling. Dette
argument blev afvist som følge af en ret uheldig udformning af kontrakterne. Kontrakterne indeholdt ingen betingelser, der kunne sikre effektiv brug af bilerne i reklameøjemed. Medarbejderne ville modtage betalingen, uanset om og i hvilken udstrækning
de rent faktisk benyttede deres privatbil. Der var heller ingen eksklusivbestemmelse,
der forbød medarbejderne at anbringe andre reklamer på bilen.
Afgørelsen er anket til den øverste tyske skatteret, og det må derfor afventes, om
denne instans kommer frem til samme resultat. Yderligere orientering herom følger.
III. Ny lovgivning i foråret 2020
I Tyskland trådte der pr. 1. marts 2020 en lov om specialuddannede indvandrere
i kraft. Loven fastlægger en ramme for målrettet og øget indvandring af specialuddannede fra tredjelande. Målgruppen er personer med en lang videregående uddannelse
samt faglærte. Eksempelvis ophæves kontrollen af, om andre arbejdstagere måtte
have forrang til et job, når det handler om faglært arbejdskraft.
Derudover er der trådt ændringer i kraft vedrørende elbiler. Bonussen ved køb af en
elbil forhøjes således til EUR 6.000,00. Den forhøjede "miljøbonus" gælder frem til
udgangen af 2025 og derudover med tilbagevirkende kraft for biler, der er indregistreret fra og med 5. november 2019.
Det vedtagne stop for huslejestigninger er blevet forlænget frem til udgangen af
2025. Nogle delstater har helt tilbage til 1. juni 2015 kunnet påvise områder med et
boligmarked præget af høj efterspørgsel, som huslejestoppet er gældende for.

Huslejestoppet betyder, at når en bolig genudlejes, må huslejen ligge højst 10 % over
huslejen for en sammenlignelig bolig. Bestemmelsen var i første omgang fastsat for
en periode på fem år frem til udgangen af 2020. Nu kan delstaterne udpege sådanne
områder med virkning for yderligere fem år.
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IV. Nye bøder i trafikken

Steuerberater

Hvis man har en lidt for tung speederfod eller måske får parkeret bilen på en cykelsti,
kan det fremover blive en rigtig dyr affære i Tyskland.
Pr. 28. april 2020 er der trådt betydeligt højere bøder og kørselsforbud i kraft for
vanvidsbilister, parkeringssyndere og andre, der begår trafikale forseelser.
Hvis man eksempelvis bruger nødsporet ved kødannelse, kan man fremover se frem
til en bøde på EUR 320,00, en måneds kørselsforbud og to point i kørselsregistret. Det
er ikke længere tilladt at holde på en markeret cykelsti i kanten af vejen, og sanktionen
er en bøde på op til EUR 100,00 og tildeling af ét point. Kører man blot 21 km/t for
stærkt forbi en hastighedskontrol, inddrages kørekortet i en måned.
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Dermed kan det kun anbefales at overholde reglerne nøje.
Vi er naturligvis gerne behjælpelige med besvarelse af eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
Heide Biesel
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