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Nyhedsbrev oktober 2013  
 
 
 
Her modtager du DanRevision 
Gruppens regelmæssige nyhedsbrev 
for danske virksomheder og danskere 
med interesser på det tyske marked. 
Vi udsender informationer om aktuelle 
emner indenfor tyske erhvervs- og 
skatteforhold. 
 

 
 
 
 
Dette nyhedsbrev handler om forkert tankning og om 1% reglen for firmabiler. 
 
 
 
Fradrag for reparatur af motor p.g.a. forkert benzin. 
 
Den, der lider motorskade på vej hjem fra arbejde, fordi han tanket sin bil forkert, har 
skattefradrag for skaden. I Tyskland kan  man få skattefradrag for omkostningerne til 
reparatur, hvis man kan bevise, at et uheld er sket på vej til arbejde,. 
Reparaturomkostninger p.g.a. tankning af forkert benzin kan endda gøres gældende 
samtidigt med kilometersatsen for kørsel til arbejde. 
 
Sagen (BFM 21.03.2013 V/R 31/10): 
Klageren havde på vej fra arbejde ved et uheld tanket benzin i stedet for diesel. Da 
motoren kort tid efter kørte „uregelmæssigt“, mærkede han uheldet. Klageren nåede 
frem til et værksted, der reparerede motorskaden. Kaskoforsikringen afviste at betale 
erstatning (ca. 4.300 EUR, ca. 32250 DKR), fordi den forsikrede selv var skyld i det. 
Finanzamt mente, at der ved siden af godtgørelsen for kørsel til arbejde kun kunne 
anerkendes omkostninger til et trafikuheld på vej til arbejde. At tanke forkert benzin er 
ikke noget trafikuheld. 
 
Problemet var, at paragraffen om fradrag af kørsel til arbejde fra 2001 egentlig gælder 
for alle omkostninger. Efter ordlyden dækker den samtlige omkostninger, som en 
skattepligtig har på vej til arbejde og giver 0,30 EUR per kilometer.  
Men skattedomstolen i Hannover gjorde her en undtagelse til den skattepligtiges fordel. 
Dermed skabte den et ”smuthul” i loven. Den ligner den anerkendte undtagelse for 
omkostninger på grund af en trafikulykke på vej til arbejde. Og skattedomstolen anså en 
tankning med forkert benzin for lignende et trafikuheld.  
Denne nye dom kommer andre skattepligtige til gode, fordi den anerkender usædvanlige 
omkostninger til vejen til arbejde (”außergewöhnliche Wegekosten”).. Dommerne nævner 
andre eksempler på fradrag af usædvanlige omkostninger som f.eks. motorskade, tyveri, 
ulykke. 
Vigtigt er som sædvanligt at kunne bevise overfor Finanzamt, at uheldet osv. er sket på 
vej til eller fra arbejde. Dokumentation i form af politirapport, forsikringsanmeldelse eller 
lignende kan være en hjælp. 
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Danrevision Gruppen hjælper gerne ved omkostninger på grund af uheld på vej til 
arbejde. 
 
 
 
1 % regelen gælder også for den, der ikke må bruge en firmabil 
privat 
 
Bundesfinanzhof i München afgjorde i foråret 2013, at 1 % regelen gælder selv når den 
ansatte ikke bruger sin firmabil privat. I en række domme afgjorde dommerne ved den 
øverste tyske skattedomstol at det er rigtigt at beskatte brugeren af en firmabil, selv når 
han faktisk ikke bruger den privat. 
 
Den tyske 1 % regel går ud på, at den ansatte bliver skattepligtig af 1 % af 
bruttelistenyværdien af bilen per måned.  
 
Dermed gjorde domstolen op med sin hidtidige grundregel, at firmabilen altid brugtes 
privat. Efter de gamle regler kunne denne formodning dog modbevises.  
Nu gælder det, at den ansatte også anses for at have en skattefordel med firmabilen, når 
bilen faktisk ikke benyttes privat. Modbevis kan kun føres med en kørselsbog, der skal 
være ”ordnungsgemäß geführt” dvs. skal være ført korrekt. 
 
En af de pådømte sager gik ud på følgende 
En Geschäftsführer for et tysk GmbH havde fået en firmabil stillet til rådighed. Efter hans 
aftalebrev måtte han bruge bilen også til privatkørsel. Da året var omme, konstaterede 
man, at han slet ikke havde haft nogen privat kørsel med bilen. Derfor blev der ikke 
betalt A-skat for hans brug af firmabilen. 
Finanzamt foretog en kontrol i firmaet og beskattede bilen efter 1 % reglen. Firmaet 
klagede og tabte i alle instanser. 
 
Løsning 
Den, der vil spare den (lave) tyske firmabilbeskatning kan bruge kørebogsmetoden. Som 
løsning der overholder de nye regler, anbefaler Danrevision Gruppen at bruge 
kørselsbogsmetoden. Det betyder, at der skal skrives i den ansattes ansættelsesbrev, at 
privatkørsel ikke er tilladt og samtidigt skal der føres kørselsbog. De strenge tyske regler 
kræver, at hver kilometer, som bilen køres, skal noteres i en kørselsbog. Efter den nye 
linje fra de øverste skattedommere er det den eneste måde helt at undgå beskatningen 
af en firmabil – men så kan den altså ikke bruges privat ! Og det er jo netop det, som 
mange danskere ønsker. 
 
Danrevision hjælper gerne med firmabil i Tyskland. 
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Bemærk venligst: Teksterne og informationerne på vores hjemmeside erstatter ikke konkret skatterådgivning og 
revisorassistance i det enkelte tilfælde. Kontakten her på nettet er ikke et klientforhold. Vi står naturligvis til din rådighed for en 
personlig rådgivning. Emnerne er behandlet med største omhu, dog kan vi desværre ikke påtage os retligt ansvar. Du er 
velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. 
 
Såfremt du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, bedes du sende denne mail tilbage og skrive „afmeldes“ i titellinjen. Nye 
interessenter tilmeldes ved at kontakte os eller ved at tilmelde sig på vores hjemmeside.  


