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MicroBilG: yksinkertaistettu tilinpäätös pienille yrityksille
Pienet pääoma- tai henkilöyhtiöt, joilla vastuullinen yhtiömies ei ole luonnollinen henkilö (esim.
GmbH tai GmbH & Co. KG), saavat helpotuksia tilinpäätöksen tekoon, jos ne eivät ylitä kahtena
peräkkäisenä tilikautena kahta seuraavista kolmesta raja-arvosta:
1) Liikevaihto enintään 700.000 EUR
2) Taseen loppusumma enintään 350.000 EUR
3) Keskimäärin kymmenen palkattua työntekijää vuoden aikana.

Helpotuksia:
Pienyritysten ei tarvitse liittää tilinpäätökseen liitettä (Anhang), jos taseen jatkoksi annetaan
tärkeimmät tiedot (esim. vastuutilanne).
Tase ja tuloslaskelma voidaan tehdä lyhennetyllä kaavalla. Esimerkiksi vaihto-omaisuusosat (varastot,
saatavat ymv.) voidaan ilmoittaa yhtenä summana erittelemättä sen sisältöä.
Tilinpäätöksen julkistamiseen on tullut toinen vaihtoehto: voidaan valita, julkistetaanko tiedot vai
tallennetaanko ne vain kaupparekisteriin. Jos valitaan talletus, tilinpäätös lähetetään (kuten ennenkin)
sähköisesti Bundesanzeigeriin (virallinen taho, joka julkaisee kaupparekisteritietoja). Tiedot
tallennetaan tietokantaan, mutta niitä ei julkaista. Tietokannasta tiedot eivät ole suoraan saatavilla,
mutta tarvittaessa niitä voidaan lähettää pyynnöstä maksua vastaan (4,50 euroa per tase) kolmansille
osapuolille.
Vaikutukset:
Vaikka uudet säännöt näyttävätkin ensi silmäyksellä melko yksinkertaisilta, joitakin kysymyksiä jää
edelleen avoimiksi. Lainsäätäjä edellyttää esimerkiksi, että myös MicroBilG-tilinpäätöksestä näkyvät
yhtiön taloudellinen tila, omaisuus ja tulos oikeanlaisina (true und fair view). Mikäli näin ei jostain
syystä ole, taseessa on annettava lisätietoja. Vielä ei ole kuitenkaan annettu selkeää ohjeistusta, mitkä
tiedot pitää missäkin tilanteessa antaa.
Tämän lisäksi pitää huomata, että verottaja vaatii E-Bilanzin eli sähköisen taseen myötä
yksityiskohtaisesti eriteltyjä tietoja tileistä, joten verottajan suunnalta ei merkittävää helpotusta ole
luvassa. Myös pankit vaativat yleensä yksityiskohtaisen tilinpäätöksen nähtäväkseen.
Koska rajavastuuyhtiön pitää lakisääteisesti (GmbHG) liittää tilinpäätökseen liitetiedosto (Anhang),
tilinpäätöstä ei voida luoda ilman tätä liitettä. Tiedot, jotka pitää MicroBilG:n mukaan antaa taseen
jatkeena, vastaavat toisaalta pitkälti liitteeseen sisältyviä tietoja.
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Tärkeä päätös monille yrityksille on, pitääkö tilinpäätös julkisena vai siirtyäkö tallennettuun
vaihtoehtoon. Meidän nähdäksemme tallennetun vaihtoehdon valintaan on syytä vain, jos haluaa
rajoittaa yrityksen tilinpäätöstietojen näkyvyyttä yleisesti.

__________________________________________________________________________________
Steuerberaterin Dipl. Kffr. Sari M. Trosien
Rhönstraße 6, 61273 Wehrheim
Tel.: 06081-576 99 - 50 Fax: - 51 Email: info@tifcon.de

