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SEGES yderligere høringssvar j.nr. 2021-2191 (beskatningstidspunkt kompensationer mv.)
Ifm. udkastet til lovgivning vil vi venligst anmode om, at der tages stilling til nogle problemstillinger, som ikke har været rejst i udkastet eller i vores tidligere høringsbrev.
Det drejer sig om afståelsestidspunktet mv. ift. minkavlernes driftsmidler, samt forhold vedrørende virksomhedsordningen.
Lovudkastet behandler periodiseringen af støtte mv. Men i relation til ovenstående er der efter vores opfattelse nogle usikkerheder/uhensigtsmæssigheder, der også bør adresseres.
Virksomhedsordningen
Det er ved allerede foretaget lovændring sikret, at virksomhedsordningen kan bevares i en periode. 20201_l211a_som_vedtaget.pdf (ft.dk). Men denne ændring tager ikke direkte stilling til følgende problemstilling:
Efter reglerne i virksomhedskatteloven indgår erhvervsmæssigt anvendte aktiver i virksomhedsordningen. Ikke erhvervsmæssige eller privat anvendte aktiver kan derimod ikke være placeret i
ordningen. Hvis et aktiv overgår fra erhvervsmæssig anvendelse til ingen eller privat anvendelse
skal aktivet udtages af virksomhedsordningen som en hævning i hæverækkefølgen. Efter at alle
mink blev aflivet i løbet af efteråret 2020 har der selvsagt ikke været en erhvervsmæssig anvendelse af minkhaller, minkbure osv.
Det bør i denne forbindelse sikres, at de driftsmidler og bygninger, der nu ikke anvendes til mink
(eller andet) ikke skal anses for ikke erhvervsmæssigt anvendte aktiver, således at de skal hæves ud af virksomhedsordningen. I modsat fald vil mange tidligere minkavlere i forbindelse med
udtagelse af aktiver fra virksomhedsordningen - alt efter de konkrete omstændigheder - opleve
f.eks. tvangshævning af opsparet overskud i virksomhedsordningen og/eller opleve, at indskudskontoen, som ligger sidst i hæverækkefølgen, bliver negativ. Alt sammen uheldige skattemæssige konsekvenser, der ender med at nedsætte værdien af den erstatning, som den tidligere
minkavler modtager, grundet merskat.
I øvrigt bemærkes, at forventningerne lige nu er, at der vil gå en del år, før erstatningerne kan opgøres. Det bør derfor overvejes, om ikke forlængelsen af muligheden for at anvende

virksomhedsordningen til og med 2022 (kalenderårsregnskaber) og 2023 (bagudforskudte indkomstår) bør forlænges yderligere.

Driftsmidler
Driftsmidlerne sælges som led i nedlukningen af erhvervet til staten.
Hvis der er tale om en igangværende virksomhed, skal salgssummen ved afståelse af driftsmidler
fragå saldoen efter afskrivningslovens (AL) § 5. Men først ved levering, jf. AL § 5, stk. 2. Hvis saldoen bliver negativ beskattes fortjenesten.
Hvis der er tale om en virksomhed, der ophører, skal fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i ophørsåret (uanset leveringstidspunkt) jf. AL § 9.
Det bør – som anført generelt i det tidligere høringsbrev – være sådan, at skatteyder kan vælge
at periodisere erstatningssummen for dette salg fra og med indkomståret 2020 til og med det indkomstår, hvor erstatningen udbetales (forudsat der træffes afgørelse inden udbetaling) henholdsvis afgørelse træffes (forudsat der udbetales før der træffes afgørelse). Vi opfordrer derfor til at
give de tidligere minkavlere mulighed for at vælge et beskatningsår, som tidligst er i 2020 og senest er i afgørelsesåret, dog udbetalingsåret, hvor udbetaling sker senest i tid.
Det bør tillige sikres, at nedlukningen ikke anses for et ophør efter AL § 9 indtil det er endeligt afklaret, hvad der opnås af erstatning.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkomne til at kontakte en af undertegnede.
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