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-2I.

Introduktion

1

(1) Persontransporter omfattas i förbundsrepubliken Tyskland av mervärdesskatt. Beskattningen av dessa tjänster regleras inom europeisk lagstiftning genom direktivet
2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt - momsdirektivet - (fram
till 31 december 2006: Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter).

2

(2) Som alla andra tjänster omfattas persontransporter med bussar som ett företag utför mot vederlag av mervärdesskatten (undantag se pkt. 29 till 32). Detta gäller oavsett
om persontransporten utförs av ett inländskt eller utländskt företag, om inländska eller
utländska passagerare transporteras och om passagerarna är ungdomar eller
vuxna/pensionärer. Detta gäller såväl för persontransporter i linjetrafik som för persontransporter i tillfällig trafik. Om persontransporten omfattar såväl förbundsrepubliken
Tysklands territorium som andra territorier gäller skatteskyldigheten endast för transporten på den sträcka som har körts i Tyskland.

3

(3) Generellt är den näringsidkare som utför tjänsten skatteskyldig när det gäller skattepliktiga persontransporter. Om näringsidkaren som utför tjänsten är etablerad utomlands är mottagaren av tjänsten mervärdesskattepliktig om det handlar om en näringsidkare eller en juridisk person. Föreskrifterna om omvänd skatteskyldighet tillämpas inte när näringsidkare som är etablerade utomlands bl.a. utför persontransporter i
landets territorium som antingen omfattas av enskild beskattning av persontransporter
(jf. punkt 22 till 28) eller som har utförts med taxibilar.

4

(4) Beskattningen sker generellt i ett allmänt beskattningsförfarande vid ett skattekontor (jf. pkt. 13 till 20). Den enskilda beskattningen för persontransporter vid förbundsrepubliken Tysklands gränser till stater som inte tillhör den Europeiska unionen (tredjelandsgräns, jf. pkt. 7) utförs däremot av en tullmyndighet när gränsen passeras (jf.
punkt 22 till 28).

II.

Begreppsdefinitioner

5

(1) Linjetrafiken omfattar den regelbundna persontransporten på en trafiklinje som är
inrättad och godkänd mellan fastställda avgångs- och slutpunkter där passagerare kan
stiga på och av vid fastställda hållplatser. Tillståndet för varje delsträcka som ska trafikeras av respektive linje skall medföras.

6

(2) Tillfällig trafik omfattar de trafiktyper som inte tillhör linjetrafiken, dvs. utflyktsresor, semesterresor och trafik med hyrda bussar. Utflyktsresor är resor som företaget efter ett fast, av näringsidkaren upprättat schema erbjuder och utför till ett utflyktssyfte som är lika och gemensamt för alla deltagare. Semesterresor är resor i
rekreationssyften som näringsidkaren erbjuder och utför enligt ett fastställt och av näringsidkaren upprättat schema för en totalsumma för transport och boende, där maten
ingår eller ej. Trafik med hyrda bussar är transport av personer med hyrda bussar
som näringsidkaren utför turer med, vars syfte, destination och förlopp bestäms av den
som hyr bussen. Vid trafiktjänster som kräver tillstånd skall tillståndet för den aktuella
enskilda färden medföras, vid trafiktjänster som inte kräver tillstånd ett fullständigt ifyllt
färdblad. Transporttjänster som i bilaterala avtal med tredje länder betecknas som
pendlingstrafik räknas tilltillfällig trafik.
(3) En tredjelandsgräns för förbundsrepubliken Tyskland är en gräns till en stat
som inte tillhör den Europeiska unionen (gränsen mellan Schweiz och Tyskland och
vid sjöhamnar).

7
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Persontransport med bussar som inte är registrerade enligt trafiklagstiftningen i förbundsrepubliken Tyskland, som vid in- eller
utresa inte passerar någon av förbundsrepubliken Tysklands tredjelandsgräns

För beskattningen av dessa persontransporter gäller generellt följande föreskrifter:
1. Deklarationsskyldighet
8

(1) Näringsidkare som är etablerade utomlands som utför gränsöverskridande persontransporter med bussar, skall redovisa omsättningar som gjorts inom landet vid
det skattekontor som enligt § 21 i den tyska lagen om skatter och avgifter (Abgabenordnung (AO)) är ansvarigt för beskattningen av omsättning. Om endast omsättningar görs, som mottagaren av tjänsten är skatteskyldig för enligt § 13b stycke
5, 1:a eller 3:e meningen i den tyska mervärdesskattelagen (UStG) (jf. punkt 3)
krävs ingen redovisning.

9

(2) Det krävs ingen speciell form för redovisningen när gränsöverskridande persontransport med bussar som inte är registrerade inom landet utförs för första gången.
För redovisningen bör ändå användas formulären Ust 1 TU som bifogas som
bilaga 1 -

Redovisning för gränsöverskridande persontransport med bussar
(§ 18 stycke 12, 1:a meningen i den tyska mervärdesskattelagen
(UstG))

som kan laddas ner från förbundsfinansministeriets webbsidor under rubriken Wirtschaft und Verwaltung – Steuern – Veröffentlichungen zu Steuerarten – Umsatzsteuer – BMF-Schreiben/Allgemeines eller finns hos det skattekontor som är ansvarigt enligt § 21 i den tyska lagen om skatter och avgifter (AO) (jf. punkt 13).
(3) Om inte formuläret används ska ändå de uppgifter som krävs i formuläret anges.

2. Attesteringsförfarande
10

(1) För varje buss som inte är registrerad inom landet och som ska användas för
gränsöverskridande persontransporter utfärdar det skattekontor som enligt § 21 i
den tyska lagen om skatter och avgifter (AO) är ansvarigt för beskattning av omsättningen (jf. punkt 13) en särskilt attest (§ 18 stycke 12, 2:a meningen i den tyska
mervärdesskattelagen (UStG)) om registreringen gällande mervärdesskatten för
näringsidkaren som är etablerad utomlands.

11

(2) Attesten enligt § 18 stycke 12, 2:a meningen i den tyska mervärdesskattlagen
(UStG) ska medföras på varje färd inom landet och på begäran läggas fram hos
tullmyndigheten som är ansvarig för skattekontrollen (§ 18 stycke 12, 3:e meningen
i den tyska mervärdesskattelagen (UStG)). Om attesten inte läggs fram kan dessa
tullmyndigheter kräva att en säkerhet ställs enligt föreskrifterna i lagstiftningen om
skatter och avgifter med ett belopp som motsvarar det förväntade skattebelopp
som ska betalas för den enskilda transporttjänsten (§ 18 stycke 12, 4:e meningen i
den tyska mervärdesskattelagen (UStG). Den ställda säkerheten ska i samband
med mervärdesskattdeklarationen för kalenderåret (§ 18 stycke 3, 1:a meningen i
den tyska mervärdesskattelagen (UStG)) avräknas mot skatten som ska betalas (§
18 stycke 12, 5:e meningen i den tyska mervärdesskattelagen).

12

(3) En person som i strid med § 18 stycke 12, 3:e meningen i den tyska mervärdesskattelagen uppsåtligen eller vårdslöst inte eller inte i god tid lägger fram attesten enligt § 18 stycke 12, 2:a meningen i den tyska mervärdesskattelagen (UStG)
gör sig skyldig till en förseelse (§ 26a, stycke 1 nr. 4 UStG). Denna förseelse kan
förenas med böter upp till 5.000 euro (§ 26a stycke 2 i den tyska mervärdesskattelagen (UStG)).

-43. Ansvarigt skattekontor
13

Om transportföretaget drivs från förbundsrepubliken Tyskland är skattekontoret i
det distrikt från vilket näringsidkaren driver sitt företag ansvarigt för beskattningsförfarandet. Från § 21 stycke 1, 1:a meningen i den tyska lagen om skatter och
avgifter i kombination med den tyska förordningen om ansvar för mervärdesskatt
(Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung) framgår för näringsidkare som har sin
hemvist, sitt säte eller sin affärsledning utomlands de ansvarsområden som anges i
bilaga 2.

4. Taxeringsunderlag och skattesats
14

Taxeringsunderlag för mervärdesskatten är den andel av det avtalade färdpriset,
minus mervärdesskatten (ersättning), som tillhör den sträcka som har körts inom
landet. Den andel av färdpriset som tillhör sträckan inom landet ska beräknas med
hjälp av totalpriset. Sedan ska färdpriset delas upp i förhållande till sträckans längder inom landet och utomlands. Generellt är skattesatsen 19 %. För den godkända
linjetrafiken ska den reducerade skattesatsen på 7 % tillämpas när transportsträckan inom landet inte är längre än 50 kilometer.

5. Allmänt beskattningsförfarande
15

Den mervärdesskatt som tillhör transportsträckan inom landet tas ut i det allmänna
beskattningsförfarandet. För detta ska transportföretaget skicka preliminära mervärdesskattedeklarationer och en årlig mervärdesskattedeklaration till det skattekontor som är ansvarigt för näringsidkaren.
a) Preliminära mervärdesskattedeklarationer

16

(1) Transportföretaget ska elektroniskt överlämna en preliminär deklaration fram
till 10:e dagen efter utgång av varje deklarationsperiod till det skattekontor
som är ansvarigt för det, där företaget självt ska beräkna mervärdesskatten
(§ 18 stycke 1, 1:a meningen i den tyska mervärdesskattelagen (UStG)). För
ytterligare information ska det ansvariga skattekontoret kontaktas (jf.
punkt 13). Information om det elektroniska överlämnandet återfinns under internetadressen www.elster.de.

17

(2) En period för den preliminära deklarationen är i regel kalenderkvartalet. Däremot är kalendermånaden perioden för den preliminära deklarationen när
skatten för det föregående kalenderåret var mer än 7.500 euro. Om mervärdesskatten för det föregående kalenderåret inte var mer än 1.000 euro kan
skattekontoret befria transportföretaget från skyldigheten att lämna den preliminära deklarationen och att göra förskottsbetalningar.

18

(3) I den preliminära deklarationen ska alla omsättningar anges som har gjorts
inom landet. Från den beräknade mervärdesskatten ska den avdragsgilla
mervärdesskatten avräknas som hör ihop med omsättningarna. Förskottsbetalningen som beräknas utifrån detta förfaller till betalning på 10:e dagen efter det att perioden för den preliminära deklarationen har gått ut.
b) Årlig mervärdesskattedeklaration

19

När ett kalenderår har gått ut ska näringsidkaren lämna en årlig mervärdesskattedeklaration fram till 31 maj året därpå. Formuläret kan fås hos skattemyndigheten. För beskattningsperioder som slutar efter 31 december 2010 ska den
årliga mervärdesskattedeklarationen lämnas elektroniskt till den ansvariga
skattemyndigheten enligt den av myndigheten föreskrivna dataposten (§ 18 stycke. 3, 1:a meningen i den tyska mervärdesskattelagen (UStG) i kombination
med artikel 4 punkt 11 a) i årsskattelagen 2010 av 8 december 2010, BGBl. I
s. 1768). Information om detta återfinns under internetadressen www.elster.de.
6. Påföljder vid brott mot skatteskyldigheter

-520

Om en preliminär mervärdesskattedeklaration eller den årliga mervärdesskattedeklarationen inte lämnas in ska skattemyndigheten beräkna mervärdesskatten genom uppskattning av taxeringsunderlagen. Om näringsidkaren inte har räknat fram
förskottsbetalningen av mervärdesskatten eller den årliga mervärdesskatten, kommer skattemyndigheten att fastställa rätt omfattning. När preliminära deklarationer
eller årliga deklarationer inte lämnas in i tid eller inte överhuvudtaget kan ett fördröjningstillägg på upp till 10 % av den fastställda skatten - max. 25.000 Euro fastställas. När betalningen sker för sent beräknas 1 % fördröjningstillägg för varje
påbörjad månad. En försummelse från transportföretagets sida kan beivras som
skattefusk eller förenas med böter för vårdslöst skatteundandragande. Om transportföretaget inte kan uppfylla de skatteskyldigheter som följer av dess verksamhet,
kan en prövning ske om tillstånd (jf. punkt 5 och 6) ska återkallas.

IV.

Persontransport med bussar som inte är registrerade enligt trafiklagstiftningen i förbundsrepubliken Tyskland som vid in- eller
utresa passerar ett tredjelandsgräns för förbundsrepubliken Tyskland (gräns mellan Schweiz och Tyskland och vid sjöhamnarna)

1. Linjetrafik
21

För beskattningen av persontransport i linjetrafiken gäller det som sägs i punkt 8 till
20 avseende taxeringsunderlaget, skattesatsen, den ansvariga skattemyndigheten
och beskattningsförfarandet på motsvarande sätt.

2. Tillfällig trafik
22

För beskattningen av tillfällig passagerartrafik med bussar som inte är registrerade i
förbundsrepubliken Tyskland, som passerar en tredjelandsgräns för förbundsrepubliken Tyskland vid in- eller utresa, gäller följande bestämmelser:

a) Ansvarig myndighet
23

Vid in- eller utresa via en av förbundsrepubliken Tysklands tredjelandsgränser
utförs beskattningen av den ansvariga tullmyndigheten vid gränsen. Vid detta
agerar den för det skattekontor i vilkets distrikt den ligger.
b) Taxeringsunderlag och skattesats

24

För enkelhetens skull beräknas mervärdesskatten vid den enskilda beskattningen av transporten utifrån en genomsnittlig transportersättning. Den genomsnittliga ersättningen är 4,43 cent. Vid en skattesats på 19 % är mervärdesskatten
som ska betalas således 0,84 cent för varje personkilometer som körs i förbundsrepubliken Tyskland. Det relevanta antalet personkilometer räknas fram
genom att antalet passagerare multipliceras med antalet kilometer av den
transportsträcka som har körts i landets territorium (faktisk sträcka som har
körts i landets territorium).
c) Beskattningsförfarande

25

(1) Vid in- eller utresa ska transportföretaget överlämna en skattedeklaration i
två exemplar till tullmyndigheten vid tredjelandsgränsen. Tullmyndigheten som
även tillhandahåller formulären för skattedeklarationen fastställer skatten på
båda exemplaren. När skatten har betalats får transportföretaget tillbaka ett
exemplar tillsammans med ett skattekvitto. Exemplaret och skattekvittot ska
medföras under färden. Vid utresa från förbundsrepubliken Tyskland via en
tredjelandsgräns ska ytterligare en skattedeklaration lämnas vid tullmyndigheten om antalet personkilometer har ändrats.

26

(2) Mot Fastställandet av skatten genom tullmyndigheten kan inom en månad
invändningar framföras. Om tullmyndigheten inte eller inte fullständigt avhjälper

-6invändningarna sker uppföljningen genom det skattekontor i vilkets distrikt tullmyndigheten ligger.
27

(3) Vid den enskilda beskattningen av persontransporter tas inget hänsyn till
avdrag av ingående mervärdesskatt. Men transportföretaget kan ansöka om
återbetalning av mervärdesskatt genom förfarandet för återbetalning av mervärdesskatt när den ingående mervärdesskatten står i samband med en persontransport som omfattades av den enskilda beskattningen för persontransport.
Kontakta Bundeszentralamt für Steuern - tjänstekontor Schwedt -, Passower
Chaussee 3 b, 16303 Schwedt/Oder (tfl. +49-(0)2 28 4 06 - 0, Fax +49-(0)2 28 4
06 - 4722, internetadress: http://www.bzst.de).

28

(4) Istället för den enskilda beskattningen av persontransporter kan transportföretaget, när ett kalenderår har gått ut, på nytt deklarera sina persontransporter i
det allmänna beskattningsförfarandet vid det ansvariga skattekontoret (jf. punkt
13) (mervärdesskattedeklaration USt 2A). I detta fall ska mervärdesskatten beräknas enligt det färdpris som gäller sträckan inom landet (jf. punkt 14). Från
den beräknade mervärdesskatten ska den ingående mervärdesskatt dras av
som står i samband med persontransporterna. Detta gäller inte för mervärdesskatt som redan har återbetalats inom ramen för förfarandet för återbetalning av
mervärdesskatt. Mervärdesskatten som har betalats vid den enskilda beskattningen av persontransporter vid tredjelandsgränsen avräknas från det resulterande skattebeloppet. Ett eventuellt resulterande överskott återbetalas. Beloppet
för den mervärdesskatt som ska dras av ska dokumenteras genom samtliga
skattebesked som har utfärdats i förfarandet för den enskilda beskattningen av
persontransporter.

V.

Undantag från beskattningen som persontransport

29

(1) Persontransporter omfattas inte av beskattning när dessa utförs utan vederlag eller med egna bussar utanför kommersiell verksamhet. Om t.ex medlemmar från utländska föreningar, kulturgrupper (t.ex. teater- och musikgrupper, körer osv.) eller
elev-, student-, eller ungdomsgrupper transporteras i bussar som ägs av föreningen,
gruppen eller skolan kan man generellt utgå ifrån att persontransporten inte utförs inom ramen för en kommersiell verksamhet. Detta ska styrkas med hjälp av bussens
registreringsdokument.

30

(2) Det gäller inte som persontransport när föreningen, gruppen eller skolan hyr bussen och sedan transporterar personerna med egen chaufför, i eget namn, på eget ansvar och för egen räkning. Detta måste styrkas genom intyg och underlag där i
synnerhet de ömsesidiga rättsförhållandena framgår på ett tydligt sätt. Därvid är bland
annat avgörande om bussens chaufför är anställd hos näringsidkaren som hyr ut bussen och betalas av denne, respektive om ett bemannat transportfordon hyrs inom ramen för ett utlåningsavtal. Om detta är fallet måste man generellt utgå ifrån att persontransporten utförs genom bussföretagaren och att förhållandena därmed uppfyller förutsättningarna för skattepliktig persontransport.

31

(3) Frågan om huruvida den erbjudna dokumentationen av att det handlar om icke
skattepliktig persontransport ska godkännas eller inte, ska avgöras av den tjänstgörande tulltjänstemannen på plats. För att säkerställa en korrekt och snabb bearbetning
måste därför hyresavtalet - ev. med en tysk översättning - medföras. Av denna måste
entydigt framgå vilka tjänster som utförs av den uthyrande näringsidkaren. Om dokumentationen inte sker gentemot tullmyndigheten fastställs mervärdesskatten genom
skattebesked. För att förenkla hanteringen ska hyresgästen låta det ansvariga skattekontoret pröva förhållandena innan persontransporten utförs, för att kunna överlämna
en attest från skattekontoret hos den bearbetande tullmyndigheten i syfte att dokumentera att det inte handlar om en skattepliktig persontransport.

32

(4) Om man måste utgå ifrån att det inte är en skattepliktig persontransport omfattas
dock uthyrningen, genom näringsidkaren som driver sitt företag från en ort i ett land
utanför EU av mervärdesskatt, om det uthyrda transportfordonet används inom landets
territorium, av skatteplikten. Beskattningen sker då inom ramen för det allmänna beskattningsförfarandet (jf. punkt 15 till 19).
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33

Kompletterande upplysningar

För frågor som inte besvaras i detta informationsblad kontakta skattemyndigheterna
och Informations- und Wissensmanagement Zoll, Carusufer 3 - 5, 01099 Dresden (tlf.:
+49-(0)351/44834-520, fax: +49-(0)351/44834-590, e-post: info.gewerblich@zoll.de).
Vi hänvisar till möjligheten att hämta in råd från en auktoriserad skatterådgivare.

Utgivet av Bundesministerium der Finanzen
(http://www.bundesfinanzministerium.de)

Bilaga 2
Land

Ansvarigt skattekontor

Belgien

Finanzamt Trier
Italien
Hubert-Neuerburgstr. 1
54290 Trier
Telefon: +49-(0)6 51 / 93 60 - 0
Fax: +49-(0)6 51 / 93 60 - 34900

Finanzamt München
Deroystraße 20
80335 München
Telefon: +49-(0)89 / 12 52 - 0
Fax: +49-(0)89 / 12 52 - 2222

Bulgarien

Finanzamt Neuwied
Augustastr. 70
56564 Neuwied
Telefon: +49-(0)26 31/ 910 - 0
Fax: +49-(0)26 31 / 910 - 29906

Kroatien

Finanzamt Kassel II - Hofgeismar
Altmarkt 1
34125 Kassel
Telefon: +49-(0)561 / 72 08 - 0
Fax: +49-(0)561 / 72 08 - 2152

Danmark

Finanzamt Flensburg
Duburger Str. 60 - 64
24939 Flensburg
Telefon: +49-(0)4 61 / 8 13 - 0
Fax: +49-(0)4 61 / 8 13 - 2 54

Lettland

Finanzamt Bremen-Mitte
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
Telefon: +49-(0)4 21 / 361 - 94391
Fax: +49-(0)4 21 / 361 - 94055

Estland

Finanzamt Rostock
Möllner Str. 13
18109 Rostock
Telefon: +49-(0)3 81 / 7000 - 0
Fax: +49-(0)3 81 / 7000 - 444

Liechtenstein

Finanzamt Konstanz
Byk-Gulden-Str. 2a
78467 Konstanz
Telefon: +49-(0)75 31 / 2 89 - 0
Fax: +49-(0)75 31 / 289 - 3 12

Finland

Finanzamt Bremen-Mitte
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
Telefon: +49-(0)4 21 / 361 94391
Fax: +49-(0)4 21 / 361 - 94055

Litauen

Finanzamt Mühlhausen
Martinistraße 22
99974 Mühlhausen
Telefon: +49-(0)36 01 / 456 - 0
Fax: +49-(0)36 01 / 456 - 100

Frankrike

Finanzamt Offenburg
Zeller Str. 1 - 3
77654 Offenburg
Telefon: +49-(0)781 / 933 - 0
Fax: +49-(0)781 / 933 - 2444

Luxemburg

Finanzamt Saarbrücken
Am Stadtgraben
Am Stadtgraben 2 - 4
66111 Saarbrücken
Telefon: +49-(0)6 81/ 30 00 - 0
Fax: +49-(0)6 81 / 30 00 - 3 29

Grekland

Finanzamt Neukölln
Thiemannstr. 1
12059 Berlin
Telefon: +49-(0)30 / 9024 16 - 0
Fax: +49-(0)30 / 9024 16 - 900

Macedonia

Finanzamt Neukölln
Thiemannstr. 1
12059 Berlin
Telefon: +49-(0)30 / 9024 16 - 0
Fax: +49-(0)30 / 9024 16 - 900

Storbritannien och
Nordirland

Finanzamt Hannover-Nord
Vahrenwalder Str. 206
30165 Hannover
Telefon: +49-(0)5 11 / 67 90 - 0
Fax: +49-(0)5 11 / 67 90 - 6090

Nederländerna

Finanzamt Kleve
Emmericher Straße 182
47533 Kleve
Telefon: +49-(0)28 21 / 8 03 - 1020
Fax: +49-(0)28 21 / 8 03 - 1201

Irland

Finanzamt Hamburg-Nord
Borsteler Chaussee 45
22453 Hamburg
Telefon: +49-(0)40 / 4 28 70 70
Fax: +49-(0)40 / 4 28 06 - 220

Land

Norge

Ansvarigt skattekontor

Finanzamt Bremen-Mitte
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen
Telefon: +49-(0)4 21 / 361 - 94391
Fax: +49-(0)4 21 / 361 - 94055

-2-

Land

Ansvarigt skattekontor

Land

Ansvarigt skattekontor

Österrike

Finanzamt München
Deroystr. 20
80335 München
Telefon: +49-(0)89 / 12 52 - 0
Fax: +49-(0)89 / 12 52 - 22 22

Slovenien

Finanzamt Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3
16515 Oranienburg
Telefon: +49-(0)33 01 / 857 - 0
Fax: +49-(0)33 01 / 857 - 334

Polen

Bokstäverna A till M:
Finanzamt Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3
16515 Oranienburg
Telefon: +49-(0)33 01 / 857 - 0
Fax: +49-(0)33 01 / 857 - 334

Spanien

Finanzamt Kassel II - Hofgeismar
Altmarkt 1
34125 Kassel
Telefon: +49-(0)561 / 72 08 - 0
Fax: +49-(0)561 / 72 08 - 2152

Bokstäverna N till Z:
Finanzamt Cottbus
Vom-Stein-Str. 29
03050 Cottbus
Telefon: +49-(0)355 / 4991 4100
Fax: +49-(0)355 / 4991 - 4150

Tjeckien

Finanzamt Chemnitz-Süd
Paul-Bertz-Straße 1
09120 Chemnitz
Telefon: +49-(0)3 71 / 279 - 0
Fax: +49-(0)3 71 / 22 70 65

Portugal

Finanzamt Kassel II - Hofgeismar
Altmarkt 1
34125 Kassel
Telefon: +49-(0)561 / 72 08 - 0
Fax: +49-(0)561 / 72 08 - 2152

Turkiet

Finanzamt Dortmund-Unna
Rennweg 1
44143 Dortmund
Telefon: +49-(0)2 31 / 51 88 - 1
Fax: +49-(0)2 31 / 51 88 - 2796

Rumänien

Finanzamt Chemnitz-Süd
Paul-Bertz-Straße 1
09120 Chemnitz
Telefon: +49-(0)3 71 / 279 - 0
Fax: +49-(0)3 71 / 22 70 65

Ukraina

Finanzamt Magdeburg
Tessenowstraße 10
39114 Magdeburg
Telefon: +49-(0)3 91 / 885 - 12
Fax: +49-(0)3 91 / 885 - 1000

Ryska federationen

Finanzamt Magdeburg
Tessenowstraße 10
39114 Magdeburg
Telefon: +49-(0)3 91 / 885 - 12
Fax: +49-(0)3 91 / 885 - 1000

Ungern

Zentralfinanzamt Nürnberg
Thomas-Mann-Straße 50
90471 Nürnberg
Telefon: +49-(0)9 11 / 53 93 - 0
Fax: +49-(0)9 11 / 53 93 - 2000

Sverige

Finanzamt Hamburg-Nord
Borsteler Chaussee 45
22453 Hamburg
Telefon: +49-(0)40 / 4 28 70 70
Fax: +49-(0)40 / 4 28 06 - 220

USA

Finanzamt Bonn-Innenstadt
Welschnonnenstr. 15
53111 Bonn
Telefon: +49-(0)228 / 718 - 0
Fax: +49-(0)228 / 718 - 2990

Schweiz

Finanzamt Konstanz
Byk-Gulden-Str. 2a
78467 Konstanz
Telefon: +49-(0)75 31 / 2 89 - 0
Fax: +49-(0)75 31 / 289 - 3 12

Vitryssland

Finanzamt Magdeburg
Tessenowstraße 10
39114 Magdeburg
Telefon: +49-(0)3 91 / 885 - 12
Fax: +49-(0)3 91 / 885 - 1000

Slovakien

Finanzamt Chemnitz-Süd
Paul-Bertz-Straße 1
09120 Chemnitz
Telefon: +49-(0)3 71 / 279 - 0
Fax: +49-(0)3 71 / 22 70 65

Övrigt utland

Finanzamt Neukölln
Thiemannstr. 1
12059 Berlin
Telefon: +49-(0)30 / 9024 16 0
Fax: +49-(0)30 / 9024 16 - 900

