Informatieblad met toelichtingen
voor belastingaftrek bij bouwwerkzaamheden

Inleidende opmerking
Met de Duitse wet op het indammen van illegale activiteiten in
de bouwsector van 30.08.2001 (BGBl I S. 2267) werd ter
waarborging van belastingvorderingen bij bouwwerkzaamheden
een belastingaftrek ingevoerd. De regelingen hiertoe bevat het
nieuwe hoofdstuk VII van de wet op de inkomstenbelasting (§§
48 t/m 48d EStG).
V.a. 1 januari 2002 moeten daarom bepaalde opdrachtgevers
van bouwuitvoeringen in het binnenland een belastingaftrek ter
hoogte van 15 % van de tegenprestatie voor rekening van de
bouwuitvoering opleverende onderneming uitvoeren, wanneer
het daartoe bevoegde belastingkantoor hiervoor geen
vrijstellingsverklaring heeft afgegeven.
In samenhang met de invoering van de belastingaftrek werd
bovendien voor ondernemingen binnen de bouwsector die hun
vestigingsplaats of hun directie in het buitenland hebben, een
centrale plaatselijke bevoegdheid van belastingdiensten in het
gebied van de Duitse Bondsrepubliek ingesteld. Dit behelst ook
de loonbelastingsaftrekregeling alsook de inkomstenbelasting
van de voor deze ondernemingen werkende arbeidnemers met
woonplaats in het buitenland.
Navolgend worden de bijzonderheden voor belastingaftrek, de
berekening en eventuele terugbetaling van het aftrekbare
bedrag alsmede de vrijstellingsregeling toegelicht.
Welke ontvangers van bouwuitvoeringen (opdrachtgevers)
zijn tot belastingaftrek verplicht?
Het betreft alle juridische personen van het openbare recht en
alle ondernemers in de zin van § 2 UStG, waaraan in het
binnenland bouwwerkzaamheden worden geleverd. Het betreft
alleen bouwwerkzaamheden, die de ondernemer voor zijn
onderneming ontvangt. Ondernemer is hij die zelfstandig een
beroeps- of een beroepsmatige activiteit uitoefent. Daarbij
omvat de onderneming de gezamenlijke beroeps- of
beroepsmatige activiteiten van de ondernemer. Derhalve zijn
ook ondernemers die geen omzetbelastingaangifte doen (bijv.
kleine ondernemers - § 19 UStG), forfaitaire belasting betalende
land- en bosbouwkundigen (§ 24 UStG) en ondernemers die
uitsluitend belastingvrije omzet hebben, bijv. uit verhuren en
verpachten, verplicht tot belastingaftrek.
Op welke werkzaamheden heeft de belastingaftrekregeling betrekking?
De belastingaftrek heeft alleen betrekking op bouwwerkzaamheden. Dat zijn volgens § 48 alinea 1 EStG alle
werkzaamheden, die ter productie, reparatie, instandhouding,
verandering of verwijdering van bouwwerken dienen. De
wetgever heeft daarmee de definitie van § 211 alinea 1 SGB III
overgenomen. § 211 alinea 1 regel 2 SGB III wordt
geconcretiseerd door §§ 1 en 2 van de
bouwbedrijvenverordening. Dat betekent echter niet dat alleen werkzaamheden van bouwbedrijven geregistreerd worden, die
gebruik maken van subsidies om ´s winters te bouwen. De
belastingaftrekregeling omvat ook die werkzaamheden, die door
bedrijven geleverd worden, die conform § 2 bouwbedrijvenverordening
van
de
‘wintersubsidie’
uitgesloten
zijn.
Planningswerkzaamheden (bijv. van architecten en statistici)
zijn geen bouwuitvoeringen in deze zin; zij moeten echter bij de
belastingaftrekregeling meegeteld worden, wanneer zij
nevenuitvoering
van
een
bouwuitvoering
zijn.
Een
nevenuitvoering deelt algemeen het lot van de hoofduitvoering
in het contract.
Als hulp ter beantwoording van vragen, welke werkzaamheden
als bouwwerkzaamheden te classificeren zijn, zijn aan dit blad
met toelichtingen en verklaringen de §§ 1 en 2 van de
bouwbedrijfverordening als bijlage bijgevoegd. Voor uitleg van
het begrip "bouwwerk" kan worden verwezen naar het CAOrecht. Hier wordt een bouwwerk omschreven als „hoe dan ook
met de aarde verbonden of als gevolg van het eigen gewicht er
op rustende, uit bouwstoffen of bouwdelen met bouwkundig
materieel
vervaardigde
constructie“
(BAG-oordeel
van
21.01.1976 - 4 AZR 71/75; AP nr. 27 t/m § 1 TVG CAO bouw).
De
belastingaftrekregeling
is
niet
beperkt
tot
aannemerscontracten. Ze is ook van toepassing, wanneer het
aan bouwwerkzaamheden ten grondslag liggende contract
civielrechtelijk als werkleveringscontract te categoriseren is. Het
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komt er ook niet op aan, of de oplevering van
bouwwerkzaamheden ondernemingsdoel van de uitvoerenden
is, of dat hij met zijn onderneming overwegend uitvoeringen
oplevert. De belastingaftrekregeling is voornamelijk ook dan van
toepassing, wanneer iemand alleen als uitzondering een
bouwuitvoering oplevert.
De belastingaftrekregeling moet door de ontvanger van
uitvoeringen onafhankelijk van het feit worden toegepast, of de
uitvoerder van de bouwuitvoering in het binnenland of in het
buitenland gevestigd is. Als uitvoerende geldt ook degene die
een uitvoering in rekening brengt, zonder ze zelf volbracht te
hebben. De voorschriften van de belastingaftrekregeling gelden
voor de ontvanger van uitvoeringen derhalve ook dan, wanneer
hij met de bouwuitvoering een aannemer belast, die zelf niet als
bouwbedrijf actief wordt, maar hem de uitvoeringen van de
opdrachtgevende subondernemers in rekening brengt. In dit
geval is ook de aannemer t.o.v. de subondernemer die hij
tewerkstelt ontvanger van uitvoeringen en daarmee in zoverre
zelf tot belastingaftrek verplicht.
Wordt een opdracht tot verwezenlijking van een bouwuitvoering
alleen bemiddeld (bijv. door zelfhulpvoorzieningen als
`Maschinenring`), is niet de bemiddelaar tot aftrek verplicht,
maar de ontvanger van uitvoeringen.
Hoe hoog is de belastingaftrek?
De ontvanger van uitvoeringen moet 15 % van de tegenprestatie
inhouden. Tegenprestatie is het eindbedrag voor de
bouwuitvoering te vermeerderen met omzetbelasting.
Een solidariteitstoeslag wordt op het aftrekbare bedrag niet
geheven.
T/m welke hoogte van de tegenprestatie kan de
belastingaftrek achterwege blijven?
De ontvanger van uitvoeringen hoeft de belastingaftrek niet toe
te passen, wanneer de tegenprestatie aan de opdrachtnemers
(uitvoerenden) in het lopende kalenderjaar waarschijnlijk niet
hoger zal zijn dan 5.000 €. Deze belastingvrije voet bedraagt
voor een ontvanger van uitvoeringen, die uitsluitend
belastingvrije omzet uit verhuren en verpachten heeft (§ 4 nr. 12
regel 1 UStG) 15.000 €.
De toepassing van deze belastingvrije voet (bagatelgrens)
verlangt van de ontvanger van uitvoeringen een vooruitziende
benadering van de aan een bepaalde opdrachtnemer in het
lopende
kalenderjaar
te
leveren
tegenprestatie.
De
belastingaftrek moet daarom ook bij termijnbetalingen beneden
de 5.000 € resp. 15.000 € worden toegepast, als volgens de
overeengekomen bouwuitvoering te verwachten valt, dat de
belastingvrije voet in het lopende kalenderjaar overschreden
wordt.
Voor de toepassing van de belastingvrije voet moeten voor
dezelfde ontvanger van uitvoeringen in het lopende kalenderjaar
voor de afzonderlijke opdrachtnemer reeds geleverde en
waarschijnlijk nog te leveren bouwwerkzaamheden bij elkaar
worden opgeteld.
Wanneer moet de belastingaftrek worden aangegeven en
worden afgedragen?
De ontvanger van uitvoeringen dient t/m 10 dagen na afloop van
de maand, waarin hij de tegenprestatie heeft geleverd
(aanmeldingstijdsbestek), een aanmelding op de officiële
formulieren in te dienen bij het belastingkantoor dat voor de
uitvoerenden bevoegd is. In de aanmelding moeten de door
deze uitvoerenden in het aanmeldingstijdsbestek geleverde
tegenprestaties afzonderlijk worden aangegeven en moet
daaruit het voor het aanmeldingstijdsbestek aftrekbare bedrag
worden berekend.
Het aftrekbare bedrag moet uiterlijk 10 dagen na afloop van het
aanmeldingstijdbestek worden betaald aan het voor de
uitvoerende bevoegde belastingloket voor rekening van de
uitvoerenden. Informatie over het belastingloket kunnen
onder http://www.finanzamt.de opgevraagd worden.
Het af te trekken belastingbedrag mag niet pas worden
toegepast bij de afrekening van de bouwwerkzaamheden.
Tegenprestatie in de zin van de wet is veeleer iedere betaling
van de ontvanger van uitvoeringen aan de uitvoerenden. In de
aanmelding
moeten
daarom
ook
de
in
het
aanmeldingstijdsbestek
geleverde
aanbetalingen
of
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tegenprestatie achteraf, hoeft alleen het verschil met het bedrag
van de vorige aanmelding in het aanmeldingstijdsbestek waarin
het verhoogde bedrag geleverd werd, te worden opgegeven.
(§48a alinea 1 EStG). Bij een vermindering van de
tegenprestatie hoeft geen rectificatie plaats te vinden.
Hoe gebeurt de afrekening over de belastingaftrek met de
uitvoerende?
De ontvanger van uitvoeringen dient de bij de tegenprestatie
voorgenomen belastingaftrek schriftelijk af te rekenen. Daarbij
moet worden vermeld:
1. de naam en het adres van de uitvoerenden,
2. de factuurdatum, het factuurbedrag resp. de hoogte van de
geleverde tegenprestatie en de betalingsdag,
3. de hoogte van de belastingaftrek en
4. het belastingkantoor, waar het afgetrokken bedrag,
aangemeld werd.
Dit bewijs van afrekening is geen belastingsbewijs. Het indienen
bij de belastingdienst door de uitvoerenden biedt daarom geen
aanspraak op aftrek of terugbetaling van het aftrekbare bedrag.
Zij verlicht echter bij de belastingdienst wel de afrekening van
het aftrekbare bedrag.
Waarop wordt het af te trekken belastingbedrag bij de
uitvoerende aangerekend?
Voor zover de ontvanger van bouwuitvoeringen het aftrekbare
bedrag ingehouden en aangemeld heeft, wordt dit door de voor
de uitvoerende bevoegde belastingdienst op de door deze te
betalen belasting in mindering gebracht en wel na elkaar als
volgt:
1. op de volgens § 41a alinea 1 EStG bij de uitvoerende
ingehouden en aangemelde loonbelasting;
2. op de door de uitvoerende te betalen vooruitbetalingen op de
inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het in mindering
brengen
kan
alleen
plaatsvinden
voor
vooruitbetalingstijdsbestekken binnen de belastingheffingstijd of het
aanslagtijdsbestek, waarin de bouwuitvoering opgeleverd is.
Bovendien mag het in mindering brengen op vooruitbetalingen niet tot een terugbetaling leiden;
3. op de inkomsten- of vennootschapsbelasting van het
belastingheffings- of aanslagtijdsbestek, waarin de bouwuitvoering opgeleverd is en
4. op de door de uitvoerende zelf volgens de belastingaftrekregeling bij bouwwerkzaamheden aan te geven en af te
dragen aftrekbare bedragen.
De belastingdienst kan het in mindering brengen afwijzen, voor
zover het aangegeven aftrekbare bedrag niet afgedragen is en
aanleiding geeft om aan te nemen, dat er van misbruik sprake is.
Onder welke voorwaarden wordt het aftrekbare bedrag aan
de uitvoerenden gerestitueerd?
Op aanvraag van de uitvoerende restitueert de bevoegde
belastingdienst het aftrekbare bedrag aan de uitvoerende.
Voorwaarde is, dat de uitvoerende niet tot afgifte van
loonbelastingaanmeldingen verplicht is en een aanslag tot
inkomsten- of vennootschapsbelasting niet in aanmerking komt
of dat de uitvoerende aannemelijk maakt dat in het
aanslagtijdsbestek geen te waarborgen aanspraak op belasting
ontstaan zal. Wordt de restitutie aangevraagd, omdat de
tegenprestatie volgens de Overeenkomst tot voorkoming van
dubbele belasting in het binnenland niet belastbaar is, moet de
uitvoerende door een bevestiging van de voor hem in buitenland
bevoegde belastingdienst bewijzen, dat hij daar een vaste
woonplaats heeft (§ 48d alinea 1 regel 4 EStG).
De aanvraag op restitutie moet volgens ambtelijk voorgeschreven voorbeeld worden ingediend en wel t/m uiterlijk de
afloop van het tweede kalenderjaar, dat op het jaar volgt, waarin
het aftrekbare bedrag aangemeld is. Is in een overeenkomst tot
voorkoming van dubbele belasting een langere termijn verleend,
is deze doorslaggevend.
Hoe kan de uitvoerende een vrijstelling van belastingaftrek
verkrijgen?
Ook wanneer de tegenprestatie de belastingvrije voet van 5.000
€ resp. 15.000 € te boven gaat, hoeft de ontvanger van
uitvoeringen de belastingaftrek niet uit te voeren, wanneer de

uitvoerende hem een op het moment van de tegenprestatie
geldig vrijstellingsbewijs voorlegt.
Op een vormeloos verzoek van de uitvoerende moet de voor
hem
bevoegde
belastingdienst
volgens
ambtelijk
voorgeschreven formulieren een vrijstellingsbewijs verstrekken.
Voorwaarde is dat een binnenlandse ontvangstgevolmachtigde
benoemd is en de te waarborgen belastingaanspraak niet in
gevaar schijnt. De belangrijkste feiten, die tot een weigering van
het vrijstellingsbewijs leiden, zijn genoemd in § 48b alinea 1
regel 2 EStG:
1. De uitvoerende vervult zijn aangifteplicht volgens § 138 AO
niet.
Volgens dit voorschrift moet het beginnen of het verplaatsen
van een bedrijf of een bedrijfsplaats op een ambtelijk
voorgeschreven formulier aan de gemeente worden gemeld,
die de bevoegde belastingdienst middels een kopie op de
hoogte stelt. Als deze aanmelding achterwege blijft, wordt de
fiscale registratie van het bedrijf of de bedrijfsplaats van de
uitvoerenden belemmerd. De belastingdienst kan onder deze
omstandigheden geen vrijstellingsbewijs verstrekken.
2. De uitvoerende komt zijn inlichtingen- en kennisgevingsplicht
volgens § 90 AO niet na. Een schriftelijk verzoek is voor het
vrijstellingsbewijs weliswaar niet voorgeschreven. De
belastingdienst wint echter in het bijzonder bij uitvoerende,
die tot dusver fiscaal nog niet geregistreerd zijn, middels een
vragenlijst de noodzakelijke inlichtingen in om de vraag te
beantwoorden, of door een belastingaftrek te waarborgen
aanspraken te verwachten zijn en de fiscale registratie
noodzakelijk is. Worden deze vragen niet of niet volledig
beantwoord, moet afhankelijk van de omstandigheden in
ieder afzonderlijk geval worden uitgegaan van een schending
van de inlichtingen- en medewerkingsplicht. De uitvoerende
kan in dit geval geen aanspraak maken op een vrijstellingsbewijs.
3. De in het buitenland wonende uitvoerende levert het bewijs
van het fiscaal ingezeten zijn niet door een verklaring van de
bevoegde buitenlandse belastingdienst.
Behalve bij de voorgenoemde, in de wet uitdrukkelijk
aangevoerde feiten, kan ook dan een bedreiging van een te
waarborgen belastingaanspraak bestaan, wanneer langdurig
belastingachterstand blijft bestaan of onjuiste aangiften in
belastingaanmeldingen en belastingverklaringen vastgesteld
worden of de uitvoerende deze herhaaldelijk niet of niet op tijd
afgeeft.
Aan de uitvoerende, die verklaart dat wegens zijn slechts
kortdurende werkzaamheden in het binnenland geen te
waarborgen
belastingaanspraak
bestaan,
moet
de
belastingdienst een vrijstellingsbewijs verstrekken, wanneer het
naar voren gebrachte overtuigend is en niet in tegenspraak is
met overige inzichten van de belastingdienst.
Indien het verzoek op verstrekking van een vrijstellingsbewijs
niet wordt ingewilligd, vaardigt de belastingdienst met
vermelding van reden een negatieve beschikking uit.
Hoe lang en in welke omvang geldt het vrijstellingsbewijs?
De belastingdienst verstrekt een vrijstellingsbewijs met een
geldigheidsduur van maximaal 3 jaar vanaf verstrekking. Het
kan een korter tijdsbestek bepalen of een op een project
betrokken vrijstellingsbewijs afgeven, wanneer dit volgens de
omstandigheden van ieder afzonderlijk geval doelmatig is. Ook
in gevallen waarin het vrijstellingsbewijs voor een bepaalde
opdracht verstrekt wordt, kan dit met een bepaalde geldigheidsduur zijn.
Hoe moeten de uitvoerende en de ontvanger van
uitvoeringen met het vrijstellingsbewijs omgaan?
Opdat de ontvanger van uitvoeringen van belastingaftrek kan
afzien, moet de uitvoerende, nog voordat voor de
bouwuitvoering een tegenprestatie geleverd wordt, hem het
vrijstellingsbewijs overleggen. Indien de vrijstelling niet tot een
bepaalde bouwuitvoering beperkt is, volstaat het overleggen van
een fotokopie van het bewijs. Bevat het bewijs een beperking tot
een bepaalde bouwuitvoering, moet de uitvoerende de door de
bevoegde
belastingdienst
genoemde
ontvanger
van
uitvoeringen het origineel ter beschikking stellen.
De getoonde fotokopie resp. eventueel het origineel van het
bewijs moet door de ontvanger van uitvoeringen worden
bewaard.
Kan de belastingdienst het vrijstellingsbewijs
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Het bewijs wordt in principe enkel onder voorbehoud tot
herroeping verstrekt. Een herroeping komt in aanmerking
wanneer de belastingdienst reden heeft om te veronderstellen
dat bij voortgang van het vrijstellingsbewijs een bedreiging van
aanspraken op belasting intreedt.
Indien het vrijstellingsbewijs tot een bepaalde bouwuitvoering
beperkt was, deelt de belastingdienst de ontvanger van
uitvoeringen de herroeping en het tijdstip, waarna het bewijs
niet meer aan te wenden is, mede. Op na dit tijdstip te leveren
tegenprestaties moet de belastingaftrek worden toegepast,
wanneer de hier geldende minimumgrens overschreden is.
Indien het verstrekte bewijs in strijd is met de wet, moet de
belastingdienst het bewijs volgens § 130 AO terugnemen. Ook
in dit geval stelt de belastingdienst de in het bewijs genoemde
ontvanger van uitvoeringen op de hoogte (§ 48b alinea 4 EStG).
De terugname heeft tot gevolg, dat de ontvanger van
uitvoeringen de belastingaftrek voor eerder op grond van de
genoemde bouwuitvoering geleverde tegenprestaties alsnog
betalen moet. De ontvanger van uitvoeringen moet deze
bedragen bij de eerstvolgende na de intrekking te leverende
tegenprestatie inhouden.
Is de ontvanger van uitvoeringen aansprakelijk voor het af
te dragen aftrekbare bedrag?
Overeenkomstig § 48a alinea 3 EStG is de ontvanger van
uitvoeringen aansprakelijk voor een niet of te laag afgedragen
aftrekbaar bedrag. Daarbij gaat het er niet om of de ontvanger van
uitvoeringen daaraan schuld heeft. Hij kan er zich in een
aansprakelijkheidsprocedure ook niet op beroepen, dat de
tegenprestatie bij de uitvoerende volgens de Overeenkomst tot
voorkoming van dubbele belasting in het binnenland niet belast kan
worden, want overeenkomstig § 48d alinea 1 EStG moet de
belastingaftrekregeling ongeacht de overeenkomst worden doorgevoerd. Een opeisen van de aansprakelijkheid is ook mogelijk,
wanneer de identiteit van de belastingschuldige niet vaststaat.
De ontvanger van uitvoeringen is niet aansprakelijk, wanneer
hem op het tijdstip van de tegenprestatie een vrijstellingsbewijs
voorgelegen heeft, waarbij hij op diens rechtmatigheid
vertrouwen kon. Hij mag in het bijzonder dan niet op een
vrijstellingsbewijs vertrouwen, wanneer dit door oneerlijke
middelen of door valse aangiften verkregen werd en hem dit
bekend of als gevolg van grove nalatigheid niet bekend was.
Welke voordelen heeft de belastingaftrekregeling voor de
ontvanger van uitvoeringen?
De belastingaftrekregeling heeft voorrang op de rangschikking
van aftrek volgens § 50a alinea 7 EStG. Dit voorschrift is
derhalve bij bouwwerkzaamheden niet van toepassing.
Is de ontvanger van uitvoeringen zijn verplichting tot aanmelding
en afdracht van het af te trekken belastingbedrag nagekomen of
heeft hem een op het tijdstip van de tegenprestatie een geldig
vrijstellingsbewijs voorgelegen, is § 160 alinea 1 regel 1 AO niet
van toepassing. Daarom vervalt met betrekking tot de
betreffende tegenprestatie de onthouding van aftrek van de
bedrijfsuitgaven.
Ook wanneer de belastingdienst vaststelt, dat de tegenprestatie
niet werd betaald voor een bouwuitvoering, maar voor het ter
beschikking stellen van werknemers, vervalt de onthouding van
aftrek van bedrijfsuitgaven, wanneer de ontvanger van
uitvoeringen het af te trekken belastingbedrag aangemeld en
afgedragen heeft. Ook de belasting als inlener volgens § 42d
alinea 6 en 8 EStG is dan uitgesloten. Dit geldt niet, wanneer

opdrachtgever en opdrachtnemer oneigenlijk samenwerken.
Heeft de inlener de belastingaftrek volgens § 48 alinea 2 EStG
niet uitgevoerd, omdat hem op het tijdstip van tegenprestatie
een vrijstellingsbewijs voorgelegen heeft, treden deze
ontlastende regelingen evenwel alleen dan in werking, wanneer
hij op de rechtmatigheid van het vrijstellingsbewijs vertrouwen
kon. Daar kan echter alleen bij uitzondering van uitgegaan
worden, want in de regel zal het de inlener als ontvanger van de
uitvoering bekend zijn of alleen als gevolg van grove nalatigheid
niet bekend zijn, dat het bewijs door oneerlijke middelen of
valse aangiften voor ter beschikking gestelde werknemers en
niet voor een bouwuitvoering werd verleend. De voor de inlener
bevoegde
belastingdienst
kan
in
dit
geval
geen
aansprakelijkheidsbeschikking volgens § 48a alinea 3 EStG
uitvaardigen, omdat het geen bouwuitvoering betreft; veeleer
zijn de voorschriften over de inlenersaansprakelijkheid (§ 42d
alinea 6 en 8 EStG) alsook eventueel § 160 AO van toepassing.
Welk belastingkantoor is belast met de belastingaftrekregeling?
De belastingaftrek bij bouwwerkzaamheden wordt niet beheerd
door het belastingkantoor van de ontvanger van uitvoeringen
(opdrachtgever), maar door het voor de uitvoerende
(opdrachtnemer) plaatselijk bevoegde belastingkantoor.
– Aan dit belastingkantoor moet de ontvanger van
uitvoeringen het aftrekbare bedrag aangeven (§ 48a alinea 1
EStG);
– het vaardigt de aansprakelijkheidsbeschikking uit voor een
niet of te laag afgedragen aftrekbaar bedrag (§ 48a alinea 3
regel 4 EStG);
– het verleent op aanvraag van de uitvoerende een
vrijstellingsbewijs en is met de terugname of de herroeping
ervan belast (§ 48b EStG);
– het verrekent het aftrekbare bedrag met de door de
uitvoerende te betalen belasting (§ 48c alinea 1 EStG);
– het
vergoedt
de
uitvoerenden
op
verzoek
het
belastingaftrekbare bedrag (§ 48c alinea 2 EStG) en
– het is belast met de controle van de belastingaftrek (§ 48a
alinea 4 samen met § 50b EStG).
Welk belastingkantoor is plaatselijk verantwoordelijk voor
de uitvoerende (opdrachtnemer)?
1. Indien de uitvoerende ondernemer zijn vaste woonplaats of
bij gebrek daaraan een gewone verblijfplaats in het
binnenland heeft, is het belastingkantoor bevoegd van het
district waarin de vaste woonplaats of gewone verblijfplaats
zich bevindt. Indien de uitvoerende onderneming een
vennootschap of vereniging van personen met woonplaats
en directie in het binnenland is, dan is het belastingkantoor
bevoegd van het district waarin de directie zich bevindt.
Het is aan te bevelen bij de uitvoerende na te vragen, welk
belastingkantoor voor de uitvoerende verantwoordelijk is. Deze
gegevens
inclusief
gegevens
over
het
bevoegde
belastingloket kunnen ook opgevraagd worden onder
http://www.finanzamt.de.
2. Indien de uitvoerende ondernemer zijn vaste woonplaats in
het buitenland resp. de uitvoerende onderneming (vennootschap of vereniging van personen) de woonplaats plaats of de
directie in het buitenland heeft, blijft een centrale bevoegdheid
in het gebied van de Duitse Bondsrepubliek bestaan. Deze
wordt duidelijk uit de navolgende tabel:

Woonplaats, vestiging of directie
bevoegd
Koninkrijk België
belastingkantoor Trier
Republiek Bulgarije
belastingkantoor Neuwied
Koninkrijk Denemarken
belastingkantoor Flensburg
Republiek Estland
belastingkantoor Rostock I
Republiek Finland
belastingkantoor Bremen-Mitte
Republiek Frankrijk
belastingkantoor Kehl
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- belastingkantoor Hannover-Nord
Ierland
Republiek Griekenland
belastingkantoor Berlin Neukölln-Nord
Republiek Ierland
belastingkantoor Hamburg-Mitte-Altstadt
Republiek Italië
belastingkantoor München II
Republiek Kroatië
belastingkantoor Kassel-Goethestraße
Republiek Letland
belastingkantoor Bremen-Mitte
Vorstendom Liechtenstein
belastingkantoor Konstanz
Republiek Litouwen
belastingkantoor Mühlhausen
Groothertogdom Luxemburg
belastingkantoor Saarbrücken Am Stadtgraben
Republiek Macedonië
belastingkantoor Berlin Neukölln-Nord
Koninkrijk der Nederlanden
belastingkantoor Kleve
Koninkrijk Noorwegen
belastingkantoor Bremen-Mitte
Republiek Oostenrijk
belastingkantoor München II
Republiek Polen
belastingkantoor Oranienburg
Republiek Portugal
belastingkantoor Kassel-Goethestraße
Roemenië
belastingkantoor Chemnitz-Süd
Russische Federatie
belastingkantoor Magdeburg II
Koninkrijk Zweden
belastingkantoor Hamburg-Mitte-Altstadt
Zwitserland
belastingkantoor Konstanz
Republiek Slowakije
belastingkantoor Chemnitz - Süd
Koninkrijk Spanje
belastingkantoor Kassel-Goethestraße
Republiek Slovenië
belastingkantoor Oranienburg
Republiek Tsjechië
belastingkantoor Chemnitz - Süd
Republiek Turkije
belastingkantoor Dortmund-Unna
Oekraïne
belastingkantoor Magdeburg II
Republiek Hongarije
centraal belastingkantoor Nürnberg
Republiek Wit-Rusland
belastingkantoor Magdeburg II
Verenigde Staten van Amerika
belastingkantoor Bonn-Innenstadt
hierboven niet vermelde staten
belastingkantoor Berlin Neukölln-Nord

-2Bijlage

Onder de belastingaftrek volgens § 48 alinea 1 EStG vallen in het bijzonder die bouwwerkzaamheden die de volgende vermelde
branches uitvoeren, maar alleen dan, wanneer zij ter productie, reparatie, instandhouding, verandering of verwijdering van
bouwwerken dienen.
§ 1 Bouwbedrijvenverordening
(1) ...
(2) Bedrijven en bedrijfsafdelingen in de zin van alinea 1 zijn zulke, waarin in het bijzonder de volgende werkzaamheden verricht
worden:
1. afdichtingswerkzaamheden tegen vochtigheid;
2. ontginnings- en draineringswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het afwateren van grondstukken en te ontginnen
grondoppervlakken, inclusief de sloot- en fascinewerken, het leggen van draineringspijpen alsmede het
aanleggen van toevoer en sluisinstallaties;
2a. asbest-saneringswerken aan bouwwerken en delen van bouwwerken;
3. het drogen van gebouwen, dat is werk, dat onder inwerking op de constructie van het metselwerk de vochtonttrekking dient, ook
met toepassing van kunststoffen of chemische middelen alsook door de inbouw van condensatoren;
4. beton- en staalbetonwerken inclusief betonbeschermings- en betonsaneringswerken alsook betonstaalvlechten;
5. boorwerken;
6. bronnenbouwwerken;
7. chemische grondverstevigingen;
8. isolatiewerken (dat zijn bijvoorbeeld warmte-, koudte-, geluidwering-, geluidabsorberende-, geluidverbeterings-,
geluidveredelende werken) inclusief het aanbrengen van onderconstructies alsook technische isolatiewerken, in het bijzonder
aan technische installaties en aan land-, lucht- en watervoertuigen;
9. grondverzetwerken, dat zijn bijvoorbeeld wegenbouw-, landwinning-, dijkbouwwerken, bergbeek- en beveiligingsconstructies
tegen lawines, de bouw van sportinrichtingen alsook het bouwen van geluidbeschermingswallen en bermbe-vestigingen langs
verkeerswegen;
10. estrikwerken, dat zijn bijvoorbeeld werken met gebruik van cement, asfalt, anhydride (estrikgips), magnesiet, gips, kunststoffen
of soortgelijke stoffen;
11. gevelbouwwerken;
12. pre-fabricatie bouwwerken: het inbouwen of samenvoegen van geprefabriceerde bouwdelen voor de opbouw, reparatie,
instandhouding of verandering van bouwwerken, verder het produceren van geprefabriceerde bouwdelen, wanneer deze
overwegend door het bedrijf, een ander bedrijf van dezelfde onderneming of binnen gefuseerde ondernemingen
ongeacht de rechtsvorm – door het bedrijf van minstens één vennoot van de firma samengevoegd of
ingebouwd worden; niet daartoe behoren het produceren van geprefabriceerde betonelementen,
geprefabriceerde houtelementen met als doel het bouwen van geprefabriceerde houten bouwwerken en
isoleerelementen in massieve, niet verplaatsba-re en permanent ingerichte werkplaatsen volgens de aard van
stationaire bedrijven; § 2 nr. 12 blijft onverlet;
13. verwarmings- en haardbouwwerken;
14. tegel-, paneel- en mozaïekzetwerken;
14a. voegwerken aan bouwwerken, in het bijzonder het voegen van gevelwerk en van verbindingen tussen inbouwdelen en
metselwerk alsook duurzaam elastische en duurzaam plastische voegingen in alle soorten;
15. glasbetonwerken alsook dichtmetselen en verplaatsen van glazen bouwstenen;
16. baanbouwwerken;
17. productie van niet houdbare bouwstoffen, zoals bijvoorbeeld beton- en mortelmengingen (transportbeton en
aange- voerde mortel), wanneer met het overwegende deel van de geproduceerde bouwstoffen de
bouwterreinen van de producerende bedrijven, een ander bedrijf van dezelfde onderneming of binnen gefuseerde ondernemingen ongeacht de
rechtsvorm - de bouwterreinen van een bedrijf van minstens één vennoot van de firma verzorgd worden;
18. hoogbouwwerken;
19. houtbeschermingswerken aan bouwdelen;
20. kanaalaanleg-(riool/afwaterings-)werken;
21. metselaarswerken;
22. heiwerken;
23. pijpleidingsbouw-, pijpleidingsdiepbouw-, kabelleidingsdiepbouwwerken en het door de bodem persen van leidingen;
24. schachtbouw- en tunnelbouwwerken;
25. bekistingswerken;
26. schoorsteenbouwwerken;
27. opblaas-, sloop- und puinruimwerken; niet geregistreerd worden sloopbedrijven en scheepssloperijen, wier activiteit overwegend
tot het winnen van grondstoffen of het hergebruik van sloopmaterialen dient;
28. staalbuig- en -vlechtwerken, voor zover ze voor oplevering van andere bouwkundige uitvoeringen van bedrijven of
op bouwterreinen uitgevoerd worden;
29. schuttingwerken;
30. steenhouwwerken;
31. wegenbouwwerken, dat zijn bijvoorbeeld steen, asfalt, beton, teerbouwwerken, alle soorten bestratingswerken,
wegmarkeringswerken; verder herstellen en bewerken van het gemixte materiaal, wanneer met het overwegende deel van het
gemixte materiaal een bedrijf van dezelfde onderneming of binnen een gefuseerde onderneming - ongeacht de rechtsvorm – van
het bedrijf van minstens één vennoot van de firma verzorgd worden;
32. wegwalswerken;
33. stuc-, pleister-, gips- en rabitzwerken inclusief het aanbrengen van pleisterwerk op latten en pleisterdragers;
34. terrazzowerken;
35. publieke werken;
36. droog- en montagewerken (bijvoorbeeld muur- en plafondinbouw en-bekledingen) inclusief het aanbrengen van
pleisterwerk op latten en pleisterdragers;
37. het leggen van grondbedekking in verbinding met andere bouwkundige uitvoeringen;
38. verhuren van bouwmachines met bedieningspersoneel, wanneer de bouwmachines met bedieningspersoneel voor het opleveren
van bouwkundige uitvoeringen ingezet worden;
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39. waterwerkbouwwerken, waterbemalingswerken, waterbouwwerken (bijvoorbeeld waterwegenbouw, waterbekkenbouw,
sluizenaanlegbouw);
40. timmerwerken en houtbouwwerken, die in het kader van de timmersector uitgevoerd worden;
41. plaatsen van bouwliften.
(3) bedrijven en bedrijfsafdelingen in de zin van alinea 1 zijn ook
1. bedrijven die stellingen plaatsen,
2. bedrijven van dakdekkers.
(4) bedrijven en bedrijfsafdelingen in de zin van alinea 1 zijn verder land- en tuinbouwbedrijven, waar de volgende werken verricht
worden:
1. aanleggen van tuin-, park- en groenvoorzieningen, sport-, en speelplaatsen alsook het aanleggen van begraafplaatsen;
2. aanleggen van de gezamenlijke buitenaanplantingen bij woningbouw, bij openbare bouwplannen, in het bijzonder bij scholen,
ziekenhuizen, zwembaden, straat-, weg-, spoorconstructies, vliegvelden, kazernes;
3. dijk-, helling-, stortplaats- en bermenbouw inclusief fascinewerk;
4. alle soorten bouwkundig biologische werken;
5. alle soorten beschermende beplanting;
6. draineringswerken;
7. grondverbeteringswerken;
8. landwinnings- en recultiveringswerken.
(5) Bedrijven en bedrijfsafdelingen in de zin van alinea 1 zijn voor de subsidie van werkgelegenheid in de bouwsector voor het gehele
jaar uitgesloten, wanneer ze tot een afgrensbare en noemenswaardige groep behoren, waarbij indien rekening gehouden wordt met
de alinea´s 2 t/m 4, dit niet tot een stimulering van bouwactiviteiten voor het gehele jaar leidt.
§ 2 Bouwbedrijvenverordening
Het gehele jaar werkgelegenheid wordt niet gesubsidieerd in het bijzonder bij bedrijven
1. van de gebouwen- en ijzerbeschermingssector
2. van de betonwaren en terrazzo producerende sector, voor zover niet in bedrijfsafdelingen volgens hun opzet overwegend
bouwwerkzaamheden in de zin van § 1 alinea 1 en 2 uitgevoerd worden;
3. van de voorgevelreiniging;
4. van de vloer- en parketleggers;
5. van glaszetterswerk;
6. van de installatiebedrijven, in het bijzonder de loodgieterij, van de aanleg van airconditioning, de gas-, water-, verwarmings-,
ventilatie- en elektronische-installaties, alsook bliksemafweer en aardingsstelselbouw;
7. van de schilder- en verfarbeid, voor zover niet overwegend bouwwerkzaamheden in de zin van § 1 alinea 1 en 2 uitgevoerd worden;
8. van de natuursteen en natuurwerksteenindustrie en van de steenbouwarbeid;
9. van het baggerwerk;
10. van de tegelkachel- en heteluchtverwarmingsbouw;
11. van de zuurbouwindustrie;
12. van de schrijnwerkers alsook de houtbe- en verwerkende industrie inclusief de geprefabriceerde houtbouwindustrie, voor zover
niet overwegend geprefabriceerde bouw-, isolatie, droogbouw- en montagebouwwerken of timmerwerken uitgevoerd worden;
13. van de zuivere staal-, ijzer-, metaal- en lichte metaalwerken, alsook van de bouw van bovengrondse leidingen, plaatselijke neten kabelbouw;
14. en in bedrijven, die betonontlaadmaterieel in het bedrijfsleven ter beschikking stellen.

