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Nyhedsbrev december 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 moms ved foræring af udløbne fødevarer og om beskæftigelse 
af familiemedlemmer i egen virksomhed. 

 
 
 
Tysk moms – foræring af udløbne fødevarer 
 
Førhen måtte tyske virksomheder forære fødevarer – som var kort før 
mindste holdbarhedsdato – væk til velgørende organisationer (herberger, 
væresteder etc.) uden at tænke på skat, moms og lignende. 
 

 

Det tjente de ikke noget på, tværtimod - ikke engang de typiske tyske administrationsudgifter eller 
renovationsomkostninger blev dækket. Det der var tilbage, var den god følelse af, at man havde gjort 

en god gerning. Lligesom at være bloddonor - det gør næsten ikke ondt og det går til et godt formål. 
 

En opfindsom finansekspert fik den gode ide, at han kunne få udbytte af det, og han mente, at det 

drejede sig om en omsætning eller i det mindste et privatforbrug eller lignende, når varerne blev givet 
væk, uden at der var blevet betalt moms af dem. 

 
Dette guldkorn ville den tyske skatteforvaltning gerne have fat i og sikre sig, at der ikke bliver givet 

varer væk, uden at der var blevet betalt moms af dem. Resultatet ville være, at udbyttet ville være 
bedre for virksomheder, hvis de smed deres endnu brugbare men ikke længere salgsbare varer ud i 

stedet for at forære dem til velgørende organisationer. Her kan man se, hvilke krumspring 

skatteretten nogle gange slår. 
 

Det kom som det måtte komme: ”det som ikke kan være, må ikke være”. Regelen (§163AO)  blev 
ganske enkelt afskaffet igen under den betingelse, at de begunstigede organisationer ikke må udstede 

en ”Spendenbescheinigung” (Kilde: DStR 2013, 199). 

 
Nu må tyske forretninger, kantiner, restauranter eller supermarkeder igen forære deres udløbne varer 

til herberger osv. og dermed gøre en god gerning og spare momsen. 
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Beskæftigelse af familiemedlemmer i firmaet. 
 

Dette emne er ligeså gammelt som skattelovgivningen og bliver gang på gang gerne udnyttet kreativt.  

Om det er hustruen eller veninden, manden, bedstemor eller bedstefar, - relativt ofte arbejder disse 
mennesker i en familiedreven virksomhed. Dermed skal ikke siges, at det altid er ubegrundet. 

Tværtimod ville mange arbejdsgivere ikke kunne drive virksomheden hvis ikke det var for hjælp af 
familiemedlemmer. 

 

Her kender kreativiteten ofte ingen grænser – det synes skatteforvaltningen også og har i den sidste 
tid beskæftiget sig meget med dette emne. Ved en revision gennem de tyske skattemyndigheder 

dukker der tilfælde op, hvor hustruen arbejder i mandens virksomhed og kun lige tjener så meget, at 
hun falder under socialforsikringspligten og manden derfor ikke skal betale ret meget for hustruens 

sygeforsikring. Dette er ikke forkert, hvis hustruen leverer et tilsvarende stykke arbejde. Og præcis 

der slår det ofte fejl. De nærtstående personer bliver betalt og ydelsen passer ikke til lønnen.  
 

Således kan det være, at manden arbejder i hustruens firma og tjener væsentligt mere end kollegerne 
for det samme arbejde og måske får han en erhvervslig folkepension i form af en pensionskasse 

oveni; muligvis arbejder forældrene mange timer i sønnens virksomhed for en minimalløn eller gratis, 
eller hustruen står på lønningslisten, men løfter kun en finger, når hun bruger kreditkortet. 

 

Her er to interessante domme, som lige præcis behandler disse sager og med dem væbner 
skattemyndighederne sig, når de kontrollerer lønafregningen. 

 
Skattedomstolen i Düsseldorf har den 6.11.2012 besluttet, at ægteskabelige arbejdsforhold kun kan 

anerkendes i skattemæssigt henseende, hvis arbejdsydelsen er fastlagt i form af arbejdstid eller hvis 

der kan henvises til en passende timeseddel. Det handler altså om at kunne dokumentere, at arbejdet 
virkelig bliver udført, og at arbejdsforholdet, aftalen og udførelsen af arbejdet svarer til en 

arbejdskontrakt mellem fremmede. 
 

Bundesfinanzhof har med sin bekendtgørelse fra den 23.10.2013 (kendelse fra 17.07.2013) endda 
strammet endnu mere op. 

 

I dette tilfælde har arbejdsgiverens forældre - i mere en sædvanligt omfang – været aktive i deres 
søns firma og har fået en alt for lav løn. De har altså ydet ubetalt merarbejde. Her handlede det slet 

ikke om, at sønnen har udnyttet forældrene, nej de har gerne arbejdet. De havde en opgave, det har 
været godt for deres søn og dermed var det godt for alle. I dette tilfælde siger den tyske 

Bundesfinanzhof, at arbejdsforholdet ikke kan sammenlignes med en normal arbejdskontrakt. En 

fremmed arbejdstager ville aldrig frivilligt arbejde så mange timer med så ringe en løn. 
  

Hvordan kan det være, at skattemyndighederne kontrollerer dette? Enten opdages det ved. en 
revision eller kontrol af lønafregningen gennem skattemyndighederne, eller der stilles spørgsmål som 

f.eks. ”Sig mig, hvor ofte er chefens kone på arbejde?” Og svaret er helt sikkert interessant. 

… Og hvad man har svært ved at tro: gennem anonyme anmeldelser til skattemyndigheden eller 
socialforsikringen, f.eks. fra fyrede medarbejdere, eller en elskerinde, som er blevet sat for døren. 

 
Arbejdsgivernes opfindsomhed kender ingen grænser. Børnenes lommepenge bliver camoufleret i 

firmaets regnskaber som oprydningsarbejde, ligesom bedstefaderen får en firmabil stillet til rådighed 
for at holde haven pæn derhjemme. Og så er der de tilfælde, hvor både bedstemor, bedstefar, onkel 

og tante bliver ansat som medhjælper (man har højest set dem i firmaet til julefrokosten) og så 

udbetaler arbejdsgiveren alle fire lønninger til den samme konto. 
 

Sådanne fejl ligger på grænsen til dumhed. Skattemyndighederne lader deres software kaldet IDEA 
løbe over løndata og afslører de kreative afregninger i løbet af et par minutter.  
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Arbejdskontrakter med familiemedlemmer, lige meget om det er som ansat husmester eller 
rengøringsmedarbejder, og hvad man mere kunne komme i tanker om: Lav altid en arbejdskontrakt 

(som er en selvfølge ved ethvert arbejdsforhold), som passer til arbejdet og de ugentlige timer. Noter 

arbejdstimerne i et skema… og disse arbejdstimer skal virkelig gennemføres. Og vær altid 
opmærksom på, om en almindelig arbejdstager ville få den samme løn for det samme arbejde. Så 

fungerer det også med løn til familiemedlemmer. 
 

 
 

 
Med venlig hilsen 
 

  

DanRevision Gruppen, december 2013 
 

 
 
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.  


