Informatie juni 2020

Economisch stimulerings- en crisisbeheersingspakket betreffende de coronacrisis in Duitsland
Gisteren, op 3 juni 2020, heeft de Duitse coalitiecommissie een economisch stimulerings- en
crisisbeheersingspakket samengesteld. Met het
oog op de gevolgen van de pandemie heeft de
Duitse “Bundesregierung” zich ten doel gesteld
de economische prestaties van Duitsland te verbeteren, de werkgelegenheid veilig te stellen,
het voortbestaan van bedrijven te garanderen
en sociale noodsituaties te voorkomen.

vennootschapsbelasting voor personenvennootschappen en de verhoging van de verminderingsfactor voor inkomsten uit handel en industrie tot vier maal (voorheen: 3,8
maal de verminderingsfactor) de grondslag
van de bedrijfsbelasting („Gewerbesteuer“).
•

Overwegingen van de Duitse “Bundesregierung” met betrekking tot de voorschriften
voor het ontvangen van arbeidstijdverkorting (“Kurzarbeitergeld”) vanaf 1 januari
2021.

•

Programma voor overbruggingssteun in de
maanden juni tot en met augustus 2020.
Bedrijven moeten in aanmerking kunnen
komen voor dit programma als hun verkoop
in april en mei 2020 ten minste 60% lager
was dan in april en mei 2019 als gevolg van
corona-effecten en als hun verkoop in de
maanden juni tot en met augustus 2020
met ten minste 50% is blijven dalen.

•

Invoering van een eenmalige kindertoeslag
van 300 Euro per kind.

•

Verdubbeling van de heffingsgrondslag
voor de belastingaftrek voor onderzoek en
ontwikkeling tot 4 miljoen Euro per onderneming.

•

De wegenbelasting voor personenauto‘s
moet sterker worden gericht op de CO2-uitstoot.

Samengevat zijn in Duitsland de volgende fiscale en economische maatregelen gepland:
•

Verlaging van het Duitse btw-tarief van 19%
naar 16% en van 7% naar 5% van 1.7.2020
tot en met 31.12.2020.

•

Uitstel van de vervaldag van de invoer BTW
(“Einfuhrumsatzsteuer”) tot de 26e van de
volgende maand (liquiditeitseffect).

•

Verlenging van de fiscale verliescompensatie in het voorgaande jaar (carry back) voor
de jaren 2020 en 2021 tot een maximum
van 5 miljoen Euro en 10 miljoen Euro (in
het geval van een gezamenlijke aanslag).

•

•

Invoering van een degressieve afschrijving
met een factor 2,5 ten opzichte van de thans
geldende afschrijving en een maximum van
25% per jaar voor roerende vaste activa in
2020 en 2021.
Modernisering van het Duitse vennootschapsbelastingrecht: met name de invoering van een keuzemodel voor de
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Het valt nog af te wachten hoe, wanneer en in
welke vorm deze maatregelen daadwerkelijk in
de wet zullen worden omgezet.

In Stadtlohn:
An de Bleeke 1, D-48703 Stadtlohn
Fon + 49 (0) 25 63 / 922 0

Als u vragen heeft of ondersteuning nodig
heeft, aarzel dan niet om contact met ons op
te nemen.
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vinden op https://www.heisterborg-international.de/
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