SÅDAN HÅNDTERER DU
SKATTEMÆSSIG COMPLIANCE I
TYSKLAND
– OGSÅ VIGTIGT FOR SMÅ OG MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER

HVORFOR ER ET TAX COMPLIANCE
MANAGEMENT-SYSTEM (TAX CMS)
VIGTIGT?
Det er virksomhedsledelsens ansvar at sikre, at loven
overholdes. Dette gælder også de skattemæssige
bestemmelser, der i øjeblikket har skattemyndighedernes
særlige interesse som følge af den seneste tids udvikling
omkring skatteforvaltningens kontrol af selskaber. Et Tax
CMS kan hjælpe din virksomhed med at undgå juridiske
konsekvenser som for eksempel personlig hæftelse eller
andre strafferetlige følger for den økonomiansvarlige.
Som det tyske finansministerium påpeger: ”Hvis den
skattepligtige har indrettet et internt kontrolsystem, som
har til formål at opfylde skattemæssige forpligtelser, kan
dette eventuelt udgøre et indicium, der kan tale imod, at
der er tale om forsæt eller letsindighed – dvs. at det er en
fordel at have oprettet et Tax CMS, men det fritager ikke
selskaber for at blive kontrolleret i den pågældende
enkeltsag.”

CMS OGSÅ FOR SMÅ OG MELLEMSTORE
VIRKSOMHEDER?
Det korte svar er: Ja! Især små og mellemstore
virksomheder er ofte forsigtige med at systematisere de
skattemæssige processer. De frygter, at det enten er meget
dyrt og/eller belaster personalet. Men uorden i
procedurerne kan give anledning til, at revisorerne
videregiver sagen til myndighederne. Og i yderste
konsekvens kan det betyde bøder, hæftelse og strafferetlige
følger.
At anvende en ekstern skatterådgiver i skatteretlige
spørgsmål til at udføre den løbende bogføring eller til at
udarbejde selvangivelser er ikke tilstrækkeligt til at
undgå hæftelse.
For det første er det vigtigt, at skatterådgiveren modtager
fuldstændige og korrekte data i god tid for at kunne
overholde fristerne. Dette gælder også i interne
skatteafdelinger.
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For det andet starter eller præges skattemæssigt
relevante processer ofte uden for de økonomiske
afdelinger. Derfor er der brug for en bred tilgang på tværs
af virksomheden for effektivt at sikre, at de
skattemæssige forpligtelser overholdes til fulde og i rette
tid.
Det er en tung opgave, som går langt ud over skatterådgiverens vurdering af sager, men som netop er
kernen i et Tax CMS. Et Tax CMS, der bygger på
processer, kan dermed være et effektivt redskab til at
undgå hæftelse.

KONSEKVENSER FOR SMÅ OG
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
Det tyske finansministerium ser ens på små og mellemstore
virksomheder inden for skatteret. Skærpede regler og
truende sanktioner betyder, at et passende og effektivt Tax
CMS er nødvendigt uanset virksomhedsstørrelsen.
For også at kunne give små og mellemstore virksomheder
et effektivt Tax CMS med øje for omkostningseffektivitet,
tilbyder vi en standardiseret løsning. Denne løsning
skræddersys efter dine forhold. Du er meget velkommen
til at kontakte os for at høre nærmere.
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Du er også velkommen til at henvende dig direkte hos
din kontaktperson her hos os.
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