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Årsmøde 25. oktober 2014
Danske Deltidslandmænd holder årsmøde den 25. oktober 2014 på
Comwell i Middelfart.
Den nye organisationsstruktur – hvor Landsudvalget går fra 20 til 14
bestyrelsesmedlemmer - implementeres i forbindelse med dette års
årsmøde. Landsudvalget har besluttet, at samtlige valg til
Landsudvalget foretages på årsmødet. Praksis for afholdelsen af
valgene er ved en tidligere lejlighed blevet udsendt til såvel
Landudvalget som til foreningssekretærerne. Kontak sekretær Margit
Frandsen, hvis I ønsker marterialet tilsendt igen.
I løbat af juli måned vil der blive sendt besked ud til Landsudvalget,
foreningssekretærer og kontaktpersoner med anmodning om
udpegning af delegerede.
Vi opfordrer til, at alle gør en indsats for at få ”fuldt hus” af delegerede
tilmeldt.
Håndbogen revideres
Forud for årsmødet vil der blive rundsendt en ny version af håndbogen
med de opdaterede vedtægter, valgregler med videre.
FlexNyt
Der er blevet udarbejdet en brugeranalyse samt en faktaak om
FlexNyt. Dokumenterne ledsager dette nyhedsbrev.
FlexNyt er et fagligt nyhedsbrev målrettet deltidslandmænd og
landboere. FlexNyt indeholder aktuelle faglige nyheder og
informationer om en bred vifte af emner, ligesom aktuelle
arrangementer for deltidslandmænd og landboere annonceres heri.
Eva Gleerup, ansvarlig for deltidsområdet på VFL, kommer gerne på
besøg i lokalforeningerne og svare på spørgsmål om Flex-nyt.
Kontaktinformation:
Eva Gleerup
Telefon: 8740 5229
E-mail: evg@vfl.dk
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Klubnetværk
På Landsudvalgets møde den 22. maj 2014 blev ”Klubnetværk”, som
er en ny form for rådgivning til deltidslandmænd præsenteret. Jysk
Rådgivning og Centrovice er allerede i gang med metoden.
Klubnetværk er centreret omkring et medlemskab i en klub med et
fast, fagligt emneområde. Klubnetværket giver adgang til en større
gruppe af ”ligesindede” deltidslandmænd. Det enkelte medlem
deltager i klubben efter egne behov og ambitioner.
Der kan yderligere læses mere om initiativet på www.landbrugsinfo.dk
For yderligere spørgsmål henvises der igen til Eva Gleerup.
Formandsskabet opfordrede Landsudvalget til at fortælle
lokalforeninger om denne nye rådgivningsmulighed med henblik på at
klubnetværk spreder sig til flere foreninger
SKAT har iværksat ringekampagne – den kører nu!
SKAT har gennem en årrække haft fokus på, om mindre landbrug har
haft underskud over flere år. I SKATs aktivitetsplan for 2014 er der
fortsat fokus på underskudsgivende virksomheder, herunder landbrug.
Når en mindre landbrugsvirksomhed gennem flere år har givet
underskud, er der stor sandsynlighed for, at SKAT vil kigge nærmere
på, om landbruget er erhvervsmæssigt drevet. Hvis SKAT vurderer, at
landbruget ikke er erhvervsmæssigt drevet, kan underskuddet fra
landbruget ikke trækkes fra i skat.
SKATs undersøgelse bygger på en udsøgning af skatteydere, der har
haft underskud af virksomhed de seneste tre år og samtidig har løn
eller modtager eksempelvis dagpenge, SU eller pension. Hvis
underskuddet fra landbruget/anden virksomhed er indberettet med
mindre end 5.000 kr. ringer SKAT ud til den pågældende ejer af
virksomheden. SKAT fortæller i den forbindelse om reglerne for,
hvornår et landbrug er drevet erhvervsmæssigt og om mulighederne
for at afmelde momsregistreringen.
Hvis du oplever, at SKAT ringer til dig, skal du være opmærksom på,
at SKAT ikke fortæller din skattekonsulent, at de har ringet til dig.
Det er op til dig selv at fortælle din konsulent om SKATs
telefonopkald.
Videncentret for Landbrug opfordrer dig til at kontakte din konsulent,
hvis du har haft SKAT i røret. Du bør under ingen omstændigheder
afmelde din momsregistrering eller undlade at fratrække et underskud
på selvangivelsen inden du har rådført dig med din konsulent.
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Ikke erhvervsmæssig virksomhed generelt
Ifølge skattereglerne er underskud fra ikke erhvervsmæssig
virksomhed, også kaldet hobbyvirksomhed, ikke fradragsberettiget. Et
overskud er skattepligtigt.
For andre erhverv end landbrug skal der tages hensyn til intensiteten
af virksomheden herunder omsætningen, og om virksomheden er
rentabel. Det betyder i praksis, at der skal være plads til aflønning af
ejeren og forrentning af virksomhedens egenkapital.
Ikke erhvervsmæssigt drevne landbrug
Når SKAT skal vurderer om et landbrug er erhvervsmæssigt, skal de
ikke tage hensyn til ejeraflønning og rentabilitet. De skal i stedet
vurdere om:
•

Driften af ejendommen kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig
bedømt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok

•

Om landbruget efter en årrække må forventes at kunne blive
overskudsgivende.

Hvis der er tale om et meget lille landbrug, kan det blive anset for ikke
at være erhvervsmæssig virksomhed uanset om, det er drevet
forsvarligt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok.
Hvilke landbrug er i farezonen?
I langt de fleste tilfælde har SKAT fokus på mindre landbrug, men VFL
har set eksempler på, at landbrug med 30, 60 og 100 ha ejet eller
tilforpagtet jord er blevet underkendt af SKAT.
Som det fremgår ovenfor, anvendes der nogle udsøgningskriterier,
hvor personer, der modtager eksempelvis løn og har underskud i tre
år, kommer i SKATs søgelys. Hvis du har bestyrelsesposter, eller får
løn fra eget selskab samtidig med, at dit landbrug i personligt regi –
uanset landbrugets størrelse – giver underskud, kan du risikere, at
SKAT vil undersøge dine forhold nærmere.
En henvendelse fra SKAT vedrørende dit landbrugs skattemæssige
underskud bør du altid drøfte med din skattekonsulent.
Klagemuligheder
Hvis SKAT ikke godkender dit landbrug som erhvervsmæssigt, er det
muligt at klage over afgørelsen. Om det kan betale sig at klage
afhænger af omstændighederne i sagen. Det kan ikke siges generelt,
om en klage vil give et positivt resultat. Videncentret og de lokale
rådgivningscentre fører en del sager om underskudsgivende landbrug.
Vi vinder ikke dem alle, men vi fører ikke en sag gennem
klagesystemet medmindre vi tror på, at vi kan vinde sagen.
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Hvis du har yderligere generelle spørgsmål vedr. SKATs
ringekampagne så kontakt:
Søren Hjorth
Telefon: 8740 5220
E-mail: shr@vfl.dk
Skatteministerens vurdering af mindre ejendomme
Skatteministeren har besvaret spørgsmål vedr. vurdering af mindre
ejendomme. Se vedhæftede fil. For yderligere spørgsmål henvises der
igen til Søren Hjorth.
Kontakt til landbrugsskolerne
Landudvalgsmedlem Jørgen Tuxen har den 21. maj 2014 holdt et oplæg for
Danske Landbrugsskolers forstandere. Målet med oplægget var at få gjort
forstanderne interesserede i og opmærksomme på behovet for at udbyde flere
fag- og/eller valgfag møntet på at drive mindre brug.

Formandsskabets eksterne aktiviteter
Formand Niels Pedersen Qvist har i første halvår af 2014 været til eksterne
møder hos:
•

Djursland landboforening – udvalgsmøde

•

Gefion - udvalgsmøde

•

LMO i viborg møde sammen med Nykredit

•

LHN s deltidsformand Kurt Madsen. Emne: landdistriktsmuligheder.

•

Landbosyd. Emne: Deltidslandmandens rådgivningsbehov

Såvel formand som næstformand stiller gerne op til flere møder lokalt. Kontakt
formandsskabet eller sekretæren, hvis I lokalt ønsker et møde.

Ny sekretær
Danske Deltidslandmænd har fået ny sekretær. Efter Katrine
Lyngenbo har Margit Frandsen overtaget posten som sekretær. Margit
er også sekretær for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion.
Kontaktinformation:
Margit Frandsen
Telefon: 3339 4680
E-mail: maf@lf.dk
Videresend nyhedsbrevet til øvrige interesserede
Nyhedsbrevet bliver sendt til Landsudvalget samt indberettede
kontaktpersoner. Kontaktpersonerne bedes videresende
Nyhedsbrevet til de personer i foreningen, som er involverede eller i
øvrigt interesserede. Ændringer til listen over kontaktpersoner bedes
straks meddelt på mail til maf@lf.dk

