
INVITATION TIL INFORMATIONSMØDE

EEG 2016 - 
DEN NYE TYSKE VEDVARENDE ENERGILOV

SKATTEOPTIMERING VED TYSKE VINDMØLLE-
INVESTERINGER

TID OG STED:

Tirsdag, den 21. juni 2016 

fra kl. 15.00 til kl. 17.30

tyskrevision | TR Steuerberater (CITTI-Park)

Langberger Weg 4

D-24941 Flensburg 

 

R
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kl. 15.00     Velkomst og kaffe

PROGRAM

tyskrevision | TR Steuerberater, Langberger Weg 4, D-24941 Flensburg
Fon: +49 461 90 90 30 00 | Mail: info@tyskrevision.com | Web: tyskrevision.com

kl. 15.30     EEG 2016 - Den nye energilov i Tyskland - store ændringer på vej
Dr. Axel Röpke, Sagawe & Klages, Hamburg

I 2017 ændres rammerne for opstillingen af  møller og solcelleanlæg i Tyskland. Der kommer  en 
del nye regler, som vil have indflydelse på projekter indenfor vedvarende energi (bl.a. vil 
tariferne kun opnåes ved hammerslag under flere auktioner per år).  Du hører om, hvad der 
konkret er planlagt og der vil blive mulighed for at finde ud af, om og hvordan reglerne vil 
påvirke dit gamle eller nye mølleprojekt.

kl. 16.00     Skatteoptimering ved tyske investeringer
Birte Kütemann og Christian Kuth, tyskrevision, Flensburg

kl. 16.30      Afslutning med diskussion, sandwiches og rig mulighed for at stille spørgsmål 

Hvordan kan man som investor forberede sig bedst muligt på den nye situation? Uafhængigt af 
den nye EEG-lov har flere og flere vindmølleselskaber p.g.a. den udløbende afskrivning og færre 
investeringsomkostninger et skattemæssigt overskud i Tyskland. 
Christian Kuth og Birte Kütemann informerer om aktuelle skattemæssige emner, som er 
relevante ved investeringer i regenerativ energi i Tyskland.  

Birte Kütemann er tysk revisor 
(Steuerberater) hos tyskrevi-
sion i Flensborg. 

Hendes fagområder er bl.a. 
etablering af danske og tyske 
virksomheder samt vedvaren-
de energi, on- og offshore. 

Christian Kuth er tysk revisor 
(Steuerberater) og partner hos 
tyskrevision i Flensborg.

Christians speciale er rådg-
ivningen af skandinaviske 
virksomheder i Tyskland og 
grænseoverskridende inves-
teringer i regenerativ energi.

Dr. Axel Röpke er tysk advokat 
og partner i  advokatfirmaet 
SAGAWE & KLAGES i Hamborg.

Han er næstformand i 
Bundesverband Windenergie 
e.V., som repræsenterer både 
mølleejere og mølleindustrien 
og som med 22.000 medlem-
mer er Europas største vind-
mølleforening.

Axels speciale er  selskabsret 
og vedvarende energi.

Mere: www.tyskret.com

FOREDRAGSHOLDERE

TILMELDING 
Tilmeld dig venligst per mail via nedenstående link eller telefonisk senest den 10.06.2016.

Mail: info@tyskrevision.com

Fon: +49 461 90 90 30 00


