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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 562 af 24. marts 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Erling Bonnesen (V).

Benny Engelbrecht
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål 562

Med henvisning til indslag på TV2 Fyn den 22. marts 2015 kl. 19.30 vedrørende problemer med manglende godkendelse af skattemæssigt fradrag for udgifter til drift af skov i de
første år bedes ministeren kommentere problemstillingen og svare på, om ministeren er
enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at man ikke kan fratrække erhvervsmæssige driftsudgifter i de første år, indtil skoven er groet til, og der først efter nogle år begynder at komme
indtægter. Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at der kan blive givet skattemæssigt fradrag for driftsudgifterne også i de første år, når der er tale om erhvervsmæssig og fagligt
forsvarlig drift med overskud for øje set over hele skovens levetid?
Svar

Jeg har ikke mulighed for at hverken at kommentere eller gå ind i konkrete sager.
Generelt kan jeg dog oplyse, at sagen drejer sig om sondringen mellem erhvervsmæssig
virksomhed og såkaldt hobbyvirksomhed.
Ved afgørelse af, om der udøves erhvervsmæssig virksomhed, anvendes de sædvanlige
skatteretlige kriterier for erhvervsmæssig virksomhed, dvs. at virksomheden dels må have
et vist omfang (intensitet) dels må være etableret med henblik på at opnå et overskud, der
står i rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats. Der er tale om en konkret vurdering baseret på en langvarig praksis, og hvor der løbende sker tilpasninger i
SKATs juridiske vejledning, så den er i overensstemmelse med retspraksis.
Det er desuden en praksis, der gælder for alle former for erhvervsvirksomhed og ikke kun
for skovdrift. Ved vurderingen af, om der udøves erhvervsmæssig virksomhed, tages der
dog højde for evt. særlige forhold, der inden for de enkelte erhverv gør sig gældende, for
at en virksomhed kan anses for at være etableret med henblik på at opnå et overskud. Der
tages også højde for, at der inden for nogle erhverv kan være tale om, at produktionstiden
er lang som fx ved skovdrift. For en skovejer er det dog ikke tilstrækkeligt for at drive
erhvervsmæssig skovvirksomhed, at ejeren har fået udbetalt støtte til skovrejsning fra
Naturstyrelsen.
Sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed har især betydning
for en virksomhed, der har underskud. Mens en ejer af en erhvervsmæssig virksomhed
kan fradrage virksomhedens underskud i hele sin samlede indtægt, kan ejeren af en hobbyvirksomhed alene fradrage underskud ved hobbyvirksomhed i indtægt fra hobbyvirksomheden.
Regeringen har ikke planer om at ændre reglerne for hvad der betragtes som erhvervsmæssigt, bl.a. fordi dette som nævnt kan have store skattemæssige konsekvenser.
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