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Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
Att.: acb@skm.dk og klh@skm.dk

Høringssvaret er sendt elektronisk
acb@skm.dk og klh@skm.dk

til

lovgivningogoekonomi@skm.dk,

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og
selskabsskatteloven (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til
en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af
lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om
beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer), j. nr. 20212191
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til
forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven, som er sendt i høring
den 18. juni 2021.
Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden høringssvar fra SEGES.
Beskatningstidspunktet for visse beløbet modtaget i henhold til covid-19
hjælpepakke
Af den foreslåede nye § 8 Q i ligningsloven fremgår, at der valgfrit kan vælges mellem at
medregne en kompensation i det indkomstår, hvor kompensationen blev udbetalt eller i det
indkomstår, hvor der blev truffet administrativ afgørelse om retten til beløbet. Skatteyder
kan altså vælge om udbetalte beløb i 2020 skal medregnes i indkomståret 2020 eller
senere (i afgørelsesåret).
I lovforslaget nævnes konkret kompensationsordningerne for faste omkostninger,
lønudgifter, selvstændige og freelance som værende de af lovforslaget omfattede
ordninger. Vil Skatteministeriet bekræfte, at alle øvrige kompensationsordninger også er
omfattet?
Af lovforslaget følger endvidere, at den nævnte valgfrihed kun omfatter de ordninger, hvor
den relevante myndighed først skal træffe afgørelse om retten til beløbet efter
udbetalingen. Landbrug & Fødevarer foreslår, at valgfriheden udvides, således at den
gælder alle udbetalinger modtaget i henhold til covid-19 hjælpepakker, dvs. uanset om
myndighederne efterfølgende har truffet afgørelse herom. En sådan generel udvidelse vil
skabe mere klarhed for den enkelte skatteyder, idet mange vil risikere at stå i en situation,
hvor de reelt ikke er klar over om den relevante myndighed først skal træffe afgørelse om
retten til beløbet efter udbetalingen. En generel valgfrihed vil også være mere retvisende,
idet skatteyder har mulighed for at indtægtsføre kompensationen til det indkomstår, som
den reelt vedrører. Herved minimeres også risikoen for at skabe ”kunstige” skattemæssige
underskud i 2020. For visse kan det ydermere have betydning for retten til f.eks. at modtage
indkomstbestemte sociale ydelser.
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Af lovforslaget følger også, at der én gang kan foretages omvalg i forhold til periodisering
inden udløbet af oplysningsfristen for indkomståret 2021. Vil Skatteministeriet bekræfte, at
fristen for omvalg tilsvarende rykkes – og dermed ikke fortabes – i det omgang
afgørelsesåret af ukendte årsager f.eks. først bliver i indkomståret 2022, jf. § 8 Q, stk. 3, 2.
pkt.?
Beskatningstidspunktet for erstatninger og kompensationer modtaget som følge af
lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink
Det foreslås, at tidligere minkavlere og virksomheder i følgeerhverv skal indtægtsføre
erstatninger og kompensationer, modtaget som følge af lov om aflivning og midlertidigt
forbud mod hold af mink, til det indkomstår, hvor de har modtaget beløbet eller i det
efterfølgende indkomstår.
Landbrug & Fødevarer vil kraftigt opfordre til, at både minkavlere og følgeerhverv kan
indtægtsføre de modtagne erstatninger og kompensationer til det indkomstår, som
udbetalingerne vedrører.
Hvis lovforslaget vedtages, som det er foreslået, vil det betyde, at mange minkavlere og
følgeerhverv faktuelt bliver beskattet hårdere, end hvis minkerhvervet ikke var blevet
nedlagt. F.eks. vil en del avlere opleve, at manglende periodisering af indkomst til
indkomståret 2020 vil medføre, at der foretages hævning i virksomhedsordningen (VSO)
af beløb på indskudskontoen, som derved kan blive negativ. Som konsekvens vil der ikke
være mulighed for at opspare indkomst i 2021 til en foreløbig skatteprocent på 22 % i VSO.
Desuden vil mange minkavlere med kalenderårsregnskab få store skattemæssige
underskud i 2020. Som øvrige konsekvenser kan fremhæves, at skatteværdien af
personfradrag for 2020 vil gå tabt, at beskæftigelsesfradraget ikke kan udnyttes, og at en
del minkavlere vil risikere at betale topskat i 2021. Endeligt vil visse avlere miste
muligheden for at anvende reglen om overførsel til medarbejdende ægtefælle, ligesom
visse vil få udfordringer med at opfylde indtægtskrav i relation til skattefri seniorpræmie mv.
Lovgivning, der medfører hårdere beskatning af udbetalingerne, vil de facto være et
nedslag i den generelle erstatning, hvilket vil være i strid med de til grundlæggende
politiske aftaler om fuld erstatning. En langtrukken udmåling af erstatningerne og
kompensationerne bør ikke være økonomisk bebyrdende for modtagerne.
Af de foreliggende politiske aftaler, der blev indgået mellem regeringen og aftalepartierne
om erstatning til minkavlerne af 16. november 2020 og 25. januar 2021, fremgår det
netop, at der er enighed om, at minkavlerne skal have fuldstændig erstatning.
Af aftalen fra den 16. november 2020 fremgår følgende: ”I nogle tilfælde, hvor
minkvirksomheden afvikles, kan sådanne foranstaltninger have karakter af ekspropriation
efter grundlovens § 73. Uanset om det er tilfældet eller ej, er aftalepartierne enige om, at
minkavlerne og de meget minkavlsafhængige følgeerhverv skal behandles, som om der
er tale om ekspropriation. I forlængelse heraf er aftalepartierne enige om, at minkavlerne
skal have fuldstændig erstatning. Erstatning ydes til virksomheder som følge af
beslutninger gennemført af danske myndigheder.”
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Af aftalen fra den 25. januar 2021 følger at: ”Aftalepartierne er enige om, at der ydes
fuldstændig erstatning til minkavlerne og minkavlsafhængige følgeerhverv, uanset om der
juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej.”
Der kan således ikke være tvivl om, at det politisk er aftalt, at der skal tildeles fuld
erstatning. Det gælder i forhold til beregningen, men det gælder naturligvis også i relation
til regulering af beskatningstidspunktet.
Af bemærkninger til lovforslaget på bl.a. side 18 fremgår det, at det er Skatteministeriets
opfattelse, at beskatningstidspunktet følger retserhvervelsestidspunktet, og erstatninger og
kompensationer først vil blive endeligt retserhvervet, når der er truffet afgørelse i hvert
enkelt tilfælde.
Det er Landbrug & Fødevarer opfattelse, at de tidligere minkavlere har erhvervet endelig
ret til en del af erstatningen i kalenderåret 2020, hvor lov om forbud mod hold af mink blev
vedtaget. Dette gælder uanset, at et foreløbigt udbetalt beløb først er udbetalt i 2021 eller
senere, og uanset at der først er truffet endelig afgørelse herom senere. Det bør hertil ikke
negligeres, at der var tale om nedlæggelse af et helt erhverv og ikke blot en
hjælpeforanstaltning som led i en midlertidig skærpelse pga. arealkrav o. lign. Det erindres
i denne sammenhæng, at følgende blev indarbejdet i aftaleteksten vedr.
driftstabserstatning: ”Aftaleparterne er derfor enige om at afvige fra den normale praksis
for driftstabserstatning, således at minkavlsbesætninger smittet med Covid-19 i 2020 også
får 100 % i driftstabserstatning.” Det politiske ønske var altså at eliminere al
forskelsbehandling i forbindelse med erstatning for driftstab pga. den særlige situation. Et
hensyn og en fornuftig proportional afvejning som også bør kunne overføres til lovgivning
om beskatningstidspunktet, uagtet at Skatteministeriet måtte have andre opfattelser i
relation til princippet om retserhvervelse.
Særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere mv. som medlemmer
Landbrug & Fødevarer værdsætter den foreslåede ændring i selskabsskatteloven § 1, stk.
3. Det er meget hensigtsmæssigt, at andelsselskaberne kan fortsætte med at anvende
kooperationsbeskatningen til og med det indkomstår, hvor der er truffet afgørelse om
erstatning eller kompensation til andelsselskaberne som følge af lov om aflivning af og
midlertidigt forbud mod hold af mink.
Af hensyn til afviklingen i de andelsselskaber, som først modtager endelig afgørelse om
erstatning eller kompensation i slutningen af året, foreslår Landbrug & Fødevarer, at
andelsselskaberne kan opretholde kooperationsbeskatningen til og med det efterfølgende
år, hvor der er truffet afgørelse om erstatning eller kompensation.

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
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