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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 8 - 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 modtaget 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).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 13 af 16. november 2021. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kim Valentin (V).

Morten Bødskov
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Af bilag 1 til den politiske aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt
af COVID-19 af 25. januar 2021 fremgår at ”Erstatning for aktiver som driftsmidler, bygninger mv. vil skulle behandles som afståelsessummer efter afskrivningslovens regler –
dvs. at erstatningen behandles som, hvis minkavleren havde solgt de pågældende aktiver.”
Forbuddet mod hold af mink er gældende fra 2020. Derfor må det også lægges til grund,
at et fiktivt salg af de pågældende aktiver, også havde fundet sted i 2020. Vil ministeren
bekræfte, at lovgivningen bør ændres, således at erstatninger for bygninger, driftsmidler
m.v. kan indtægtsføres i 2020, selv om erstatningsudbetalingerne først finder sted i 2021
eller senere?
Svar

Bilag 1 til den politiske aftale af 25. januar 2021 om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 vedrører udelukkende spørgsmålet om, hvordan erstatningerne skal behandles skattemæssigt. I bilaget redegøres der således overordnet for,
hvornår erstatninger skal anses for henholdsvis skattepligtige og skattefrie, mens der ikke
tages stilling til, på hvilket tidspunkt en eventuel beskatning skal ske.
Det kan derfor ikke bekræftes, at det følger af bilag 1 til den politiske aftale, at erstatninger for bygninger, driftsmidler m.v. kan indtægtsføres i 2020, selv om erstatningsudbetalingerne først finder sted i 2021 eller senere.
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