Vertaling in Nederlands van: Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Köningreich Belgiën vom 6. Mai 2020;
Besteurerung von Grenspendlern
Met betrekking tot de fiscale behandeling van de beloning van grensoverschrijdende pendelaars is op
6 mei 2020 het Akkoord van overleg over de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen de
Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het
regelen van diverse andere kwesties in verband met de inkomsten- en vermogensbelasting, met
inbegrip van de handelsbelasting en de onroerendezaakbelasting, zoals gewijzigd bij het Aanvullend
Verdrag van 5 november 2002, met het Koninkrijk België ondertekend.
De raadplegingsovereenkomst is op 7 mei 2020 in werking getreden en is van toepassing op
werkdagen in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Vanaf 31 mei 2020 wordt deze
termijn verlengd tot het einde van de volgende kalendermaand, indien de bevoegde autoriteiten van
Duitsland en België dit ten minste één week voor het begin van de volgende kalendermaand
schriftelijk overeenkomen. Deze brief zal worden gepubliceerd in de federale belastingcourant deel I.
Raadplegingsovereenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België over de situatie
van grensarbeiders* die in een thuiskantoor werken in het kader van de COVID 19-pandemie
OVEREENKOMST TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN
1. inleiding
Overeenkomstig artikel 25, lid 3, van het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het
Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het regelen van bepaalde andere
aangelegenheden betreffende belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip
van handelsbelastingen en belastingen op onroerend goed van 11 april 1967, zoals gewijzigd bij het
Protocol van 5 november 2002 ("het Verdrag"), zullen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en
België trachten om in onderlinge overeenstemming alle moeilijkheden of twijfels die zich bij de
toepassing van het Verdrag kunnen voordoen, op te lossen. Aangezien de coronaviruspandemie
("COVID-19"-pandemie) een geval van overmacht vormt en aangezien de maatregelen ter bestrijding
van de pandemie kunnen leiden tot aanzienlijke onzekerheid over de fiscale situatie van
grensarbeiders*, delen de bevoegde autoriteiten de mening dat een wederzijds akkoord
gerechtvaardigd is in de zin van artikel 25, lid 3, van de overeenkomst.
In dit verband hebben de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België overeenstemming bereikt
over de toepassing van artikel 15 van de overeenkomst in gevallen waarin grensarbeiders* hun
activiteiten in hun thuiskantoor uitoefenen als gevolg van COVID-19 of maatregelen die verband
houden met COVID-19.
2. werkdagen als telewerk
Voor de toepassing van artikel 15, lid 1, van de Overeenkomst (betaald werk) kunnen de werkdagen
waarvoor loon wordt ontvangen en waarop de betaalde arbeid in het thuiskantoor is verricht
uitsluitend als gevolg van de maatregelen van de Duitse of Belgische regering of haar lokale
autoriteiten ter bestrijding van de COVID 19-pandemie (thuiswerkdagen) worden beschouwd als
zijnde doorgebracht in de overeenkomst sluitende staat waar de grensarbeiders* de betaalde arbeid
zouden hebben verricht zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID 19-pandemie. Deze
feitelijke fictie is niet van toepassing op werkdagen die de grensarbeiders in hun eigen kantoor of in
een derde land zouden hebben doorgebracht, ongeacht deze maatregelen. Het is met name niet van
toepassing op grensoverschrijdende werknemers die, volgens hun arbeidsovereenkomst, in principe
hun afhankelijke werk in hun thuiskantoor verrichten. Grensarbeiders die gebruik maken van deze

feitelijke fictie zijn verplicht deze feitelijke fictie in beide verdragsluitende staten op uniforme wijze
toe te passen en een passende administratie bij te houden (d.w.z. een verklaring van de werkgever
over het aandeel van de thuiswerkdagen dat uitsluitend is toe te schrijven aan de maatregelen in
verband met de COVID 19-pandemie). Deze feitelijke fictie is alleen van toepassing voor zover het
respectieve aan de thuiswerkdagen toe te rekenen salaris daadwerkelijk wordt belast door de
verdragsluitende staat waar de grensarbeiders* zouden zijn tewerkgesteld zonder de maatregelen
die zijn genomen om de COVID 19-pandemie te bestrijden. Bijgevolg zijn grensarbeiders het erover
eens dat deze inkomsten zullen worden belast in de verdragsluitende staat waar zij zouden hebben
gewerkt zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID 19-pandemie. Dergelijke inkomsten
worden als "effectief belast" beschouwd als zij zijn opgenomen in de belastinggrondslag waarop de
belasting wordt berekend.
3. duur
Deze overeenkomst is van toepassing gedurende de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 mei
2020. Vanaf 31 mei wordt deze termijn verlengd tot het einde van de volgende kalendermaand,
indien de twee bevoegde autoriteiten daarmee ten minste één week voor het begin van de volgende
kalendermaand schriftelijk instemmen.
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na de datum van ondertekening door de twee
bevoegde autoriteiten. Het kan eenzijdig worden beëindigd door een van de bevoegde autoriteiten
van de Verdragsluitende Staten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de bevoegde
autoriteit van de andere Verdragsluitende Staat. Deze overeenkomst tussen de bevoegde
autoriteiten en de eventuele verlengingen daarvan worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en in het Belgisch Staatsblad.
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