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Die wichtigsten Bestimmungen zur
Werbesteuer
Im Gegensatz zu dem monatlich erscheinenden, ausführlicheren HírAdó Extra, bemühen wir uns mit
dem HírAdó Spezial unverzüglich, jedoch nur kurz und bündig über Änderungen von Rechtsnormen
zu informieren, die Ihr Unternehmen betreffen.
Hiermit möchten wir unsere Mandanten auf die Informationsbroschüre Nr. 66 (hier klicken) des Nationalen
Steuer- und Zollamtes hinweisen, in der theoretisch die wichtigsten Bestimmungen der Werbesteuer
erläutert werden.
Die Informationsbroschüre bietet in mehreren Fällen tatsächlich Anhaltspunkte zur Interpretation der
bisher nicht immer ganz eindeutig auslegbaren Bestimmungen, allerdings lässt sie gleichzeitig
zahlreiche Fragen offen, und die im Vergleich zu den anfänglichen Konzepten weiter gefasste Auslegung
durch die Steuerbehörde sorgt für weitere Probleme bei der praktischen Umsetzung der Bestimmungen
des Werbesteuer-Gesetzes.
Als Starthilfe beantwortet die Informationsbroschüre jedoch zunächst die Frage, was in den Bereich der
„ge/bedruckten Materialien“ gehört, die laut der Formulierung des Gesetzes zu Steuerpflicht führen. Im
Gegensatz zur ersten engeren Definition, sind damit laut der Stellungnahme der Steuerbehörde z.B.
Werbe-T-Shirts, Werbe-Kugelschreiber oder Werbebuttons gemeint; Briefpapier, Visitenkarten,
Arbeitskleidung mit Firmennamen und Logo oder Fahrzeuge, auf denen nur Firmenname und Logo
erscheinen, fallen allerdings nicht in diesen Bereich.
Die Steuerbehörde macht zudem darauf aufmerksam, dass in bestimmten Fällen die gesponserten
Beträge bei der gesponserten Person zu Steuerpflicht führen können, bzw. weist darauf hin, dass die
Steuerpflicht der veröffentlichenden Partei unabhängig vom Einreichen der Erklärung besteht, d.h.
wenn er eine entsprechende Erklärung abgibt, so belastet die Steuerpflicht nur ihn, bleibt die Erklärung
aus, so sind nach den einschlägigen Bestimmungen sowohl der Auftraggeber als auch die
veröffentlichende Partei verpflichtet, ihre Steuerpflicht in dem Zusammenhang zu erfüllen. Die
Steuerbehörde betont darüber hinaus, dass bei Werbeaufträgen die Steuerpflicht nur für Verträge gilt,
die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, d.h. nach dem 14. August 2014 abgeschlossen wurden,
und diese Regelung gilt auch bei fortlaufend erbrachten Leistungen als maßgebend.

Hinsichtlich der Veröffentlichung von Werbung für eigene Zwecke interpretiert die Steuerbehörde die
Bestimmungen dahingehend, dass zu den Kosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung der Werbung entstanden, und somit die Bemessungsgrundlage für die Werbesteuerpflicht
bilden, auch die im Voraus abgeführte Umsatzsteuer gehört, die ein Bestandteil der unmittelbar mit der
Erstellung der Werbung verbundenen Kosten bildet, sofern die USt. im Zusammenhang mit dem
entsprechenden Geschäft nicht abziehbar ist. Mit der Formulierung, dass bei der inhaltlichen Festlegung
der unmittelbar verbundenen Kosten der Begriff der unmittelbaren Selbstkosten aus dem
Rechnungslegungsgesetz nur teilweise als Anhaltspunkt dienen kann, bleibt allerdings die bisherigen
Unsicherheit bei der Auslegung bestehen.
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