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Steuerkanzlei Thissen, voor grenzeloos
succesvol ondernemen!

“De afstand
tussen Nederland
en Duitsland is
zo lang als
onze gang”

Al bijna 30 jaar begeleiden wij als belastingadviseur nationale en internationale
ondernemingen in Duitsland en de Europese Unie. Omdat wij in Kleef dicht
bij de grens gevestigd zijn, de Nederlandse taal spreken en een zeer uitgebreid
dienstenpakket aanbieden, zijn wij voor tal van Nederlandse ondernemingen
die grensoverschrijdend actief zijn een betrouwbare en deskundige partner.
Interdisciplinair, persoonlijk en betrokken
Hoe groot uw onderneming of branche ook is, dankzij een uitstekend gekwalificeerd
team van 20 medewerkers kunnen wij u snel, exact en interdisciplinair adviseren. Dit
doen wij met betrekking tot alle gebruikelijke maar ook minder gebruikelijke aspecten
op het gebied van fiscaal recht. Ons team is enthousiast, gemotiveerd en voelt zich bij
uw zaken betrokken. We streven daarbij altijd naar een goed persoonlijk en duurzaam
contact met u.
Uw succes is ons succes
Onze dienstverlening is zeer breed en daar kunt u de vruchten van plukken. Omdat wij
uw zaak vanuit verschillende disciplines kunnen belichten, kunnen we immers adviezen
geven waar u werkelijk iets aan heeft en direct mee aan de slag kunt. Wij kunnen u bovendien ondersteunen met een groot netwerk van juristen, bedrijfsadviseurs en banken en u
desgewenst helpen bij vraagstukken over strategie, contracten en liquiditeit. Wij realiseren
tevens complexe consulting-projecten.
Met de diensten van ons kantoor kunt u daarom niet alleen op korte termijn fiscaal
voordeel behalen, maar ook op heldere feiten gebaseerde beslissingen nemen voor uw
onderneming en zo het voortbestaan van uw bedrijf op lange termijn waarborgen. Wij
willen per slot van rekening ook graag in de toekomst voor u werken. Zo is uw succes ook
ons succes.

Voor wie ons nog niet kent
Met de moderne communicatiemiddelen is vrijwel
elke afstand tot onze relaties geminimaliseerd.
Zo lang als onze gang is, zeg ik altijd tegen mijn
medewerkers. Dat neemt niet weg dat wij ook fysiek
op kleine afstand van u zitten. Vanuit Kleef kunnen
wij immers snel bij u zijn om u te helpen bij grens
overschrijdende fiscale of bedrijfsadministratieve
vraagstukken. En dat doen wij graag, want we vinden
het belangrijk u persoonlijk te leren kennen en samen
een succesvolle en langdurige relatie op te bouwen,
waarbij wij wederzijdse knowhow bundelen om voor
u en voor uw relaties de beste oplossingen te vinden.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over enkele
facetten van ons kantoor en lichten we enkele fiscale
zaken toe. Ik hoop van harte dat u deze nieuwsbrief
waardeert en dat deze, wellicht eerste kennismaking,
het begin is van een prachtige samenwerking.
Tot ziens!

Wij zorgen er dus voor dat grenzen vrijwel verdwijnen en helpen u uw grenzeloze
zakelijke ambities waar te maken. Bel ons vrijblijvend voor een afspraak 0049-2821 /
77800, of mail ons: kanzlei@stb-thissen.de.
Klaus Thissen, Steuerberater

Grensoverschrijdend
ondernemen!
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Belasting op pensioen
in Duitsland
Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van
internationaal belastingadvies en wij kunnen u prima helpen
bij de aangifte inkomstenbelasting of bij vragen over de
Duitse wetgeving inzake inkomstenbelasting. Veel vragen
krijgen wij van gepensioneerden met een Duits pensioen.
Daarom gaan wij daar hieronder wat verder op in.

Geen angst voor het Duits
belastingrecht. Wij begeleiden u
bij alle belastingvragen
aan beide kanten van

de grens.

Meer informatie of een afspraak?
U kunt ons bellen voor een afspraak
op 0049-2821/77800, of ons mailen:
kanzlei@stb-thissen.de. Wij informeren
u graag in een persoonlijk gesprek over
uw mogelijkheden.
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Sinds de invoering op 1 januari 2005 van
het zogeheten Alterseinkünftegesetz
(wet betreffende ouderdomsinkomsten) is
de belastingheffing op pensioenen in Duitsland ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van
de nieuwe wet wordt het te belasten deel van
het ouderdomspensioen in kleine stappen
verhoogd. Tegelijkertijd werden de verzeker
ingsorganen verplicht alle voor de belasting
heffing relevante pensioengegevens elektronisch door te geven aan een centraal punt
van de Duitse belastingdienst.
De belastingdienst gaat aan de hand van de
ontvangen gegevens na of een pensioenuitkering tot een naheffing kan leiden en vraagt
de pensioengerechtigden in voorkomende
gevallen om een aangifte inkomstenbelasting
in te dienen.
Het recht tot belastingheffing bij pensioen
in het buitenland
Volgens artikel 12 van het verdrag tussen
de Bondsrepubliek Duitsland en het
Koninkrijk der Nederlanden ter voorkoming
van dubbele belasting, komt het recht tot
belastingheffing over pensioenuitkeringen
op grond van het Duitse wettelijke sociale
zekerheidsstelsel en over het ambtenarenpensioen van Duitse publiekrechtelijke instellingen toe aan de Duitse staat,
ook als de pensioengerechtigde niet in
Duitsland woont.
Voor alle in het buitenland wonende
gepensioneerden die niet om andere redenen
in de Bondsrepubliek Duitsland aangifte

moeten doen, wordt de belasting geheven
door het Finanzamt Neubrandenburg. In
geval van beperkte belastingplicht voor
de inkomstenbelasting geldt daarbij voor
de pensioeninkomsten in Duitsland een
belastingtarief van minstens 25% plus
5,5 solidariteitsheffing.
Decharge, aftrekmogelijkheden, het tarief
met middeling van inkomens
Op grond van de rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie kunnen lage
inkomens echter voor belastingvermindering in aanmerking komen. Onder bepaalde
voorwaarden is bovendien belastingheffing
in het kader van de onbeperkte belasting
plicht voor de inkomstenbelasting in
Duitsland mogelijk. Dit biedt u voordelen
als het gaat om aftrekmogelijkheden van
bijzondere uitgaven en buitengewone lasten
en om toepassing van het zogenoemde
‘Splitting’-tarief (voorkeurtarief voor
echtparen) bij echtgenoten die gezamenlijk
worden aangeslagen.
Onze formule voor gezamenlijk succes
Hoe uw situatie belastingtechnisch uitvalt
hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Wij bekijken graag uw mogelijkheden.
Onze medewerkers zijn specialisten die u
snel, adequaat en interdisciplinair kunnen
adviseren. Zij doen dat bovendien enthousiast, betrokken en natuurlijk in uw eigen
taal, zodat u zich direct zult thuis voelen bij
ons kantoor.
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Hoe kan uw client in Duitsland een GmbH
oprichten en wat zijn de kosten?
Een GmbH is qua rechtspersoon goed te vergelijken met een Nederlandse BV. Bij de oprichting moet uw cliënt evenwel
letten op enige verschillen. Zo moet het kapitaal minstens 25.000 euro bedragen, waarvan 12.500 euro direct gestort moet
worden, en heeft u heeft u twee nummers van de belastingdienst nodig. Hieronder vindt u nadere informatie over de
oprichting van een GmbH, waarbij wij u of uw cliënt natuurlijk graag helpen.
Duur en kosten oprichting
Doorgaans is het geen probleem om op
korte termijn een GmbH in Duitsland op
te richten. Na storting van het stamkapitaal
(minimaal 12.500 euro eerste storting, totaal
25.000 euro) en betaling van de rekening
van de notaris duurt de inschrijving meestal
4 weken. De wachttijd bij de inschrijving in
het Handelsregister is wel afhankelijk van de
inschrijvende rechter. De GmbH is met het
ondertekenen van de ‘Gesellschaftervertrag’
(aandeelhoudersovereenkomst) bij de notaris door concludent handelen echter al volledig handelingsbekwaam en voert in deze
periode de toevoeging “i.G.” (in Gründung =
in oprichting). Let er hierbij op dat uw cliënt
als vennoot tot de uiteindelijke inschrijving
in het Handelsregister aansprakelijk is. Voor
het oprichten van een GmbH met een stamkapitaal van 25.000 euro moet uw cliënt aan
kosten voor de notaris en het ‘Amtsgericht’
rekening houden met circa 840 euro.
Aanvragen en kosten van de
noodzakelijke belastingnummers
In tegenstelling tot Nederland heeft uw
cliënt in Duitsland 2 nummers nodig: een
omzetbelastingnummer en een omzetbelasting-identificatienummer. Na het oprichten
van een GmbH heeft de Duitse belastingdienst meestal 4 tot 8 weken nodig om deze
nummers uit te geven. Wij kunnen deze
aanvraag voor uw cliënt geheel verzorgen.
Dit houdt in: het beantwoorden van een
vragenlijst van de verantwoordelijke Duitse
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belastingdienst; het aanvragen van de
doorlopende termijnverlenging voor het
indienen van de aangifte omzetbelasting; het
voorbereiden van de bedrijfsaanmelding bij
de gemeente; het opstellen van de openingsbalans voor de Duitse belastingdienst.
Deze werkzaamheden voeren wij uit voor
circa 650 euro, vanzelfsprekend afhankelijk
van de specifieke situatie van uw cliënt.
Als alternatief kunnen we ook conform ons
urentarief declareren.

aan de standplaats van de directie. Voor het
kantoor is het voldoende wanneer uw cliënt
een ruimte huurt. De huur in Kleef bedraagt
tussen de 120 en 220 euro per maand, inclusief bijkomende kosten.

Kantoor in Duitsland is noodzakelijk:
huurkosten
Voor een vaste vestiging in Duitsland is het
noodzakelijk, dat de GmbH niet alleen een
postadres maar ook een kantoor in Duitsland heeft. Dit kantoor moet zijn uitgerust
met een bureau en met de gebruikelijke
moderne communicatiemiddelen, om te
kunnen bewijzen dat de standplaats van de
directie zich in Duitsland bevindt, aangezien
het recht van belastingheffing is gekoppeld

‘Voor een vaste vestiging in
Duitsland is het noodzakelijk,
dat de GmbH niet alleen een
postadres maar ook een
kantoor in Duitsland heeft.’

Meer informatie of een afspraak?
Wilt u meer informatie over de oprichting van een GmbH of met
ons een afspraak maken om de mogelijkheden van de oprichting van
een bedrijf in Duitsland te bespreken, dan kunt u contact opnemen
met ons via de mail, kanzlei@stb-thissen.de, of ons direct bellen:
0049-2821/77800 voor een afspraak.
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Boekhoudt u in Nederland
voor een Duitse organisatie?
Voorkom boetes.
‘Kan uw boekhoudprogramma
geen gegevens

exporteren?

Dan kunnen wij u een
programma aanraden
dat volledig aansluit bij
ons systeem.’

Alle voordelen van
digitale opslag
1. Uzelf, uw cliënt en de Duitse belasting
dienst hebben snel rechtstreeks toegang
tot alle boekhoudbescheiden.
2. U bespaart ruimte en dus opslagkosten
als wij de schriftelijke bewijsstukken
digitaal voor u archiveren.
3. U bespaart tijd en geld omdat de stukken
voor het samenstellen van een jaar
afsluiting of voor een onderzoek door
de Duitse belastingdienst niet langer naar
Duitsland vervoerd hoeven te worden.
4. Kwitanties op thermisch papier, dat snel
onleesbaar wordt, worden nu digitaal
bewaard en blijven dus eeuwig bestaan.
5. Alle boekhoudbescheiden zijn snel
en eenvoudig te vinden, dus geen
gezoek meer!

Heel graag bespreken wij samen met u welke
oplossing de beste is voor uw organisatie en uw
cliënt(en). Wilt u eerst nog meer informatie,
neem dan vrijblijvend contact met ons op via
nummer 0049-2821 / 77800.
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Stel u of uw cliënt heeft een organisatie in Duitsland, of een internationale
organisatie met een vestiging in Duitsland waarvoor u de boekhouding verzorgt.
De Duitse belastingdienst moet deze administratie in Duitsland altijd direct
kunnen inzien, anders kan u of uw cliënt een boete krijgen die flink kan oplopen.
Met ons geautomatiseerde systeem kunnen wij u helpen aan deze wettelijke eis te
voldoen. Daarbij biedt het tal van andere voordelen!
Tot 2009 kon u de boekhouding van een
Duitse organisatie geheel in Nederland
voeren. Sinds dat jaar geldt echter nieuwe
wetgeving. De digitale boekhouding mag
u nog wel in Nederland verzorgen, maar
de schriftelijke registratie en bewijsstukken moeten in Duitsland aanwezig zijn.
De Duitse belastingdienst wil er namelijk
eenvoudig toegang tot hebben. Een alternatief is dat u deze schriftelijke registratie en
bewijsstukken digitaliseert en in Duitsland
opslaat, want ook dan kan de Duitse belastingdienst ze snel inzien. Voldoet men niet
aan deze regels, dan kan men een boete krijgen van minimaal 2.500 euro en maximaal
250.000 euro! Wij zijn van mening dat deze
wetgeving in strijd is met het Europees recht
en dat het binnen enkele jaren mogelijk
zal zijn om de boekhouding volledig in het
buitenland te voeren. Tot die tijd willen wij
u graag de helpende hand bieden zodat u
de boekhouding voor uw cliënten boetevrij
kunt verzorgen.

Aan welke eisen moet uw
boekhouding voldoen?
De Duitse belastingdienst wil bij een
controle direct alle documenten in Duitsland kunnen inzien, waarbij de gegevens aan
bepaalde eisen moeten voldoen. Wij hebben
een aantal mogelijkheden om u daarbij te
helpen. Hebt u een boekhoudprogramma
waarmee u gegevens kunt exporteren?
Dan kunt u uw bijgewerkte boekhouding
maandelijks overdragen naar ons systeem.
Doe dat dan wel op tijd, regelmatig en
volledig. Kan uw boekhoudprogramma geen
gegevens exporteren? Dan kunnen wij u een
programma aanraden dat volledig aansluit
bij ons systeem. Omdat dit programma via
internet werkt, hoeft u geen software op uw
eigen netwerk te installeren. Het programma
is zeer gunstig geprijsd en is op dit moment
zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar en binnenkort ook in het Nederlands.
Een alternatief is de boekhouding parallel
te voeren in Nederland en Duitsland. Wij
voeren de bescheiden voor u in en digitaliseren ze. Vervolgens boekt en bewaart u deze
stukken in Nederland. Dit bespaart u en uw
cliënt de nodige kosten en moeite.
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Solidariteitstoeslag
Tijdens mijn adviesgesprekken krijg ik steeds weer de vraag te horen waarom
men ook als Nederlander solidariteitstoeslag in Duitsland moet betalen. Men
is weliswaar in de ruimste zin van het woord ‘solidair’ met het Oosten van
Duitsland, maar daarvoor belasting betalen vindt men toch vaak een beetje
te veel van het goede.

ve rplic ht
Waa ro m is het
de rs o m
vo o r Nede rla n
le n?
la sting te b eta
so lida rite it sb e

Ik kan op deze vraag eigenlijk maar één
antwoord geven: onze wetgever heeft
destijds besloten om de solidariteitstoeslag,
in de volksmond ook ‘soli’ genoemd, als
zogenaamde aanvullende heffing aan de
inkomstenbelasting c.q. aan de vennootschapsbelasting te koppelen. Dat betekent
dat wanneer iemand in Duitsland inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
moet betalen, hij of zij automatisch 5,5%
van dit bedrag aan solidariteitstoeslag
moet afvoeren.
Niet in strijd met grondwet
De meeste Duitsers zijn met de ‘soli’ echter
ook niet echt blij. Een actieve burger heeft
een procedure aangespannen tot aan het
Bundesfinanzhof, de hoogste financiële
rechtbank in Duitsland, met de vraag of
deze heffing na bijna 20 jaar niet in strijd
is met de grondwet. De solidariteitstoeslag
zou destijds immers in principe zijn ingevoerd als een heffing van voorbijgaande
aard en dus ondertussen in strijd zijn met
de grondwet. Het Bundesfinanzhof gaf
hierop als antwoord dat het de heffing
ten minste tot 2007 niet in strijd met de

grondwet acht (BFH oordeel d.d. 21-72011). Bovendien zag de rechtbank zich
genoodzaakt te verklaren dat de solidariteitstoeslag voor de algemene verbetering
van de inkomsten dient en het hier geen
geoormerkte belasting betreft. Het zou
zelfs irrelevant zijn of de inkomsten überhaupt wel voor de opbouw van het Oosten
zijn gebruikt.
Schuimbelasting
Dat doet mij sterk denken aan de invoering van de schuimwijn- of sektbelasting
in het jaar 1902 door keizer Willem II
voor de opbouw van de Duitse vloot. De
Duitse vloot is, zoals wellicht bij u bekend,
ondertussen twee keer met man en muis
ondergegaan, maar dat geldt natuurlijk
niet voor de schuimwijnbelasting. Het valt
dus te verwachten dat ook de solidariteitstoeslag een lang leven beschoren zal zijn.
Ik ga ervan uit dat ondanks de huidige
discussie over de verlaging van de ‘soli’
onze politici met een glaasje sekt een toost
zullen uitbrengen op het oordeel.
Klaus Thissen

Kerkbelasting
Als men het over de solidariteitstoeslag heeft, komt onherroepelijk ook de kerkbelasting in Duitsland ter sprake. Met
de regelmaat van de klok duikt bij ons in de praktijk de ‘ongelovige’ vraag op, of men als Nederlander in Duitsland ook
kerkbelasting moet betalen.
De kerkbelasting bedraagt zelfs 9% van de
inkomstenbelasting en is dus nog hoger dan
de solidariteitstoeslag van 5,5%. Op grond
van de zogenaamde Landeskirchensteuer
gesetze, de Wet op de kerkbelasting in iedere
Duitse deelstaat, kunnen we Nederlanders
die niet in Duitsland wonen, meteen geruststellen. De kerkbelasting is namelijk gekoppeld aan een Duitse woonplaats.
Historie
De meest gestelde vraag, namelijk waarom
Duitsers überhaupt in godsnaam kerkbelasting moeten betalen, negeren we meestal
bewust. Want wie weet er eigenlijk nog dat
deze belasting is ontstaan door de onteigening
van het kerkelijk vermogen in de jaren 1802
en 1803? In dit tijd hadden wij weer eens een
oorlog verloren en moesten we onze gebieden
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links van de Rijn afstaan. Ter compensatie
kregen de adellijke heren dit vermogen.
In plaats van dat de bevoordeelde vorsten
afdrachten aan de kerk deden, voerden de
afzonderlijke Duitse staten vanaf 1827 de
kerkbelasting in. Door de eeuwen heen is
deze wetgeving blijven bestaan en werd de
rechtmatigheid ervan ook regelmatig door
meerdere regeringen bevestigd. Ondertussen brengt de kerkbelasting per jaar ruim 10
miljard Euro op, en dat terwijl in Duitsland
per jaar enkele honderdduizenden mensen uit
de beide grote kerken (protestants-christelijk
en katholiek) uittreden, met als voornaamste
reden om geen kerkbelasting meer te betalen.
Wanneer betalen?
Een Nederlander hoeft de Duitse kerkbelasting dus alleen te betalen wanneer hij naar

Duitsland verhuist en in Duitsland inkomstenbelasting betaalt. Bij de registratie bij het
Einwohnermeldeamt, het bureau Burgerzaken, wordt dit doorgegeven aan de Duitse
fiscus. Door de eenvoudige vraag of men
een bepaalde godsdienst aanhangt met ‘ja’ te
beantwoorden, wordt het hele proces in feite
in gang gezet. Naar verluidt hebben enkele
creatieve Nederlandse cliënten deze vraag
gewoon met ‘nee’ beantwoord. In de praktijk
hebben zij ook geen kerkbelasting betaald,
aangezien de Duitse overheid niet zonder
meer inzage heeft in buitenlandse doopboekjes of doopregisters, of de hiermee gepaard
gaande kosten te hoog zijn. Een betere optie
is uiteraard de uittreding uit de kerk, wanneer
u deze belasting wilt vermijden. Dit kan heel
eenvoudig door een verklaring tot uittreding
bij de kantonrechtbank in te dienen.
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Geschenken en de fiscale ge
Het jaar loopt ten einde en het is weer tijd om zakenrelaties voor de goede
samenwerking in het nu bijna afgelopen jaar te bedanken. Het is natuurlijk een
mooi gebaar om anderen een plezier te doen met een klein cadeautje of een iets
groter geschenk, maar de fiscus staat wel klaar om een deel van de ‘kerstkoek’
op te eisen, dus is het de moeite waard even op de fiscale regels te letten. Ook
natuurlijk wanneer u uw medewerkers wilt verrassen.
En ook hier wordt al snel duidelijk dat
Duitsers, en dan met name de fiscus, van
orde en netheid houden en u dus ook over
alle geschenken een administratie moet
bijhouden. Anders kan het zijn dat u twee
keer betaalt. Je zou bijna gaan denken dat de
fiscus de ijverige zakenrelaties geen waardering voor hun prestaties gunt, als je ziet waar
je bij het geven van geschenken allemaal op
moet letten.

Eigenaardigheden

‘Je zou bijna gaan
denken dat de fiscus
de ijverige zakenrelaties

geen waardering
voor hun prestaties gunt, als
je ziet waar je bij het geven
van geschenken
allemaal op moet letten.’

Voor kleine attenties zoals relatiegeschenken
tot € 10,- hoeft u niets te ondernemen.
Maar dan beginnen de eigenaardigheden:
ontvangt iemand die geen werknemer van
uw bedrijf is, in het boekjaar geschenken ter
waarde van in totaal € 35,- (met uitzondering van relatiegeschenken), dan kunnen
deze uitgaven van de winst worden afgetrokken, wanneer u de geschenken op een aparte
rekening boekt en de naam van de ontvanger
van het geschenk op de bon of in een bijlage
vermeldt. U mag dus niet ‘stiekem’ geschenken geven. De fiscus wil weten aan wie u
schenkt. Neemt u deze formaliteiten niet in
acht, of bent u te royaal geweest en hebt u
meer dan € 35,- uitgegeven, dan worden de
uitgaven fiscaal niet als kosten aanvaard.

geldt dan wel per persoonlijke gebeurtenis
en is zelfs van toepassing voor bijzondere
persoonlijke gebeurtenissen van een familielid van de werknemer. Daarnaast is er sprake
van een attentie wanneer u de werknemer
maaltijden en consumpties op het werk
goedkoper verstrekt. Ook heeft het geen
fiscale gevolgen wanneer de werknemer bij
buitengewone werkzaamheden een maaltijd
op het werk krijgt aangeboden ter waarde
van ten hoogste € 40,00.
Er zijn ook nog andere attenties die u
uitsluitend met een bedrijfsmatig doel aan
werknemers kan geven en die daarom niet
bij het regelmatige arbeidsloon worden
geteld en belasting- en premievrij zijn.
Geschenken in de vorm van geld raden wij
echter altijd af! Deze worden beschouwd
als arbeidsloon waarover loonbelasting en
sociale premies worden geheven. Daarmee
doet u uw werknemer dus niet echt een
plezier. Wilt u uw werknemers naast het
salaris toch wat geven, dan informeren wij u
graag over de mogelijkheden, zoals geschenken in natura. Want ook hier zijn er nog
genoeg mogelijkheden voor uw werknemers.
Belangrijk is wel dat u weet hoe u dit het
beste kunt doen.

Feestjes
Geschenken aan personeel
Geeft u uw personeel geschenken dan
moet u op nog meer dingen letten. Hier
zou sprake kunnen zijn van een vorm van
arbeidsloon, waarvoor u dan uiteraard loonbelasting en sociale premies verschuldigd
bent. Maar de fiscus is niet zo streng als het
om zogenaamde attenties gaat. Er is sprake
van een attentie, wanneer de werknemer het
geschenk ter gelegenheid van een bijzondere persoonlijke gebeurtenis ontvangt
(bijvoorbeeld een verjaardag) en de waarde
niet meer dan € 40,- bedraagt. Dit bedrag
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Behalve de geschenken of attenties is het
bovendien gebruikelijk feestjes met het hele
personeel te vieren. Ook hier kan het gebeuren dat de fiscus een graantje wil meepikken
en een deel opeist. Daar kunt u een stokje
voor steken. Bedrijfsfeestjes die niet vaker
dan twee keer per jaar plaatsvinden en per
deelnemer niet meer dan € 110,- kosten,
accepteert de fiscus en blijven onbelast.
Daaronder vallen personeelsuitjes en
bedrijfsuitstapjes, kerstfeesten en bedrijfs
jubilea. Het maakt niet uit hoe lang het feest
of de bijeenkomst duurt. Dat houdt dus in
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le gevolgen

dat het feest ook meerdere dagen mag duren.
Onder de genoemde vrijstelling van € 110,vallen alle gebruikelijke kosten,
zoals bijvoorbeeld:
•	maaltijden, consumpties, tabakwaren en
zoete snacks;
• overnachtings- en vervoerskosten;
• entreekaartjes;
•	externe kosten, zoals bv. kosten voor
zaalhuur, muziek etc.;
• en ook geschenken tot € 40,00.
Belangrijke voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de kosten en het niet verschuldigd
zijn van loonbelasting en sociale premies
is dat het feest in principe moet openstaan
voor alle werknemers.
Wij hopen u hiermee een kort overzicht
te hebben verschaft over de valkuilen bij
het geven van cadeaus of het vieren van
feestjes. Wij beantwoorden uiteraard graag
uw vragen en hopen dat al die strenge fiscale
regels uw plezier in het schenken en feest
vieren niet hebben bedorven.

‘Behalve de geschenken of attenties is het
bovendien gebruikelijk feestjes met het hele personeel
te vieren. Ook hier kan het gebeuren dat de fiscus
een graantje wil meepikken en een deel opeist.
Daar kunt u een stokje voor steken.’
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Onze dienstverlening in een notendop
Wij werken tot aan de grens en hebben
Nederlandse coöperatiepartners, maar werken
ook graag samen met uw adviseur in Nederland.
Hieronder vindt u onze adviesgebieden:

Advies en oplossingen voor het vermijden van
dubbele belasting en oplossingen van fiscale
kwesties bij dubbele belasting:

Wilt u deze nieuwsbrief
blijven ontvangen?
Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met
plezier heeft gelezen. Wilt u ook in de
toekomst op de hoogte gehouden worden
van voor u interessante veranderingen in
het Duits belastingrecht, meldt u dit dan
door ons een mailtje te sturen met daarin
uw gegevens: kanzlei@stb-thissen.de.
Wij zien uw e-mail graag tegemoet!

• Oprichten van een Duitse dochtermaatschappij
• Verrekeningsprijzen Internationaal
• Moeder-dochterrichtlijnen / uitkering
• Salary Split voor (leidinggevende) werknemers
• EU Recht Sociale Lasten 883 / 04
• Aangiften inkomstenbelasting (Duits)
• Wonen in Duitsland en werken in Nederland
of andersom
• Aangifte successierecht (Duits)
• Aangifte schenkingsrecht (Duits)
• Pensioen (Duits)

Fiscale adviesgebieden:
• Advies lopende fiscale zaken
• Opzetten en bijhouden van de bedrijfs
administratie volgens regels van de Duitse fiscus
• Opstellen jaarrekeningen en belastingaangiften
volgens regels van de Duitse fiscus
• Financiële administratie
• Opzetten en bijhouden van de loonadministratie
volgens regels van de Duitse fiscus.
• Belastingaangiften (beperkt en onbeperkt
belastingplichtigen)

Bedrijfseconomisch fiscaal advies:
• Advies keuze en omzetting ondernemingsvorm
• Oprichting onderneming
• Koop en verkoop van ondernemingen
• Liquiditeit
• Begeleiding bij belastingcontroles
• Ondernemingssplitsing, bedrijfsopvolging,
bedrijfsfusie, bedrijfssluiting
• Omzetbelasting
Internationaal fiscaal advies
Vermogensadvies
Bedrijfseconomische adviesgebieden:
• Kosten-, rentabiliteits- en liquiditeitscontrolling
• Bedrijfsadministratie en betalingsverkeer
• Saneringsconcepten, business planning,
opzetten controlling
• Investerings-, financierings- en
ondernemingsanalyse
• Externe bedrijfsanalyse
• Strategische ondernemingsplanning
• (Keuze van de rechtsvorm)
• (Keuze van de vestigingslocatie)
• (Organisatie, met name op IT-gebied)
• Subsidie: aanvragen van subsidies voor financiering; adviessubsidie; niet terugbetaalbare
financiële bijdragen
• (Balansanalyse)
• (Bankrating, Basel II)
• Voorbereiding en begeleiding van gesprekken
met banken
• (Interimrapportages en jaarrekeningen)

Contact:
Steuerkanzlei Thissen
Hoffmannallee 41-51
D-47533 Kleve
T: 0049-2821 / 77800
F: 0049-2821 / 778040
E: kanzlei@stb-thissen.de

Grensoverschrijdend
ondernemen!
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Steuerkanzlei Thissen. Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Niettemin kan het zijn dat hij onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Steuerkanzlei Thissen is niet
aansprakelijk voor (gevolgen van) eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie. Niets uit deze nieuwsbrief
mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Steuerkanzlei Thissen.
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