
 

 

 

 

 

 

 

 

           13. april 2015 

Høring over udkast til styresignal om mælkekvoter 

SEGES takker for modtagelsen af udkastet. Vi har nedenstående bemærkninger. 

 

I indledningen beskrives, at de skattemæssige konsekvenser af mælkekvoteordningens ophør 

beskrives. Alligevel beskrives – i overensstemmelse med overskriften – alene de skattemæssige 

konsekvenser i relation til AL § 40 C.  

 

 

Mælkekvote og EBL 

Konsekvenserne ift. EBL beskrives ikke. Henset til, at der ved vedtagelsen af L 98 2014-15 er 

sket en lovgivningsmæssig afklaring af de skattemæssige konsekvenser efter EBL af ophøret, 

bør dette medtages i styresignalet.  

 

I kort form kan disse regler fremstilles således, at anskaffelsessummerne for mælkekvote tilknyt-

tet ejendommen medregnes til anskaffelsessummen i de konkrete anskaffelsesår, mens udløbet 

anses for en afståelse i 2015 (31/3) til 0 kr. Det betyder også, at alle de personer, der havde 

ejendommene i marts 2015, hvortil kvoterne var tilknyttet, vil være i den situation, at kvote fra 

19/5 1993 til og med 2004 ikke kommer over på saldoen efter AL § 40 C. 

 

 

Mælkekvote og AL § 40 C 

Leveringsrettigheder for sukkerroer, erhvervet før den 4. oktober 2006 indgår med en særlig vær-

di, jf. AL § 40 C, stk. 3, 2. pkt. 

 

Efter vores opfattelse overses i beskrivelsen den del af regelsættet der medfører, at saldoen efter 

stk. 5, opgøres ved udgangen af indkomståret. Det betyder også, at tabet ikke kan fradrages pr. 

31. marts 2015, ligesom en negativ saldo ikke skal indtægtsføres pr. 31. marts 2015. Konsekven-

serne afhænger af, hvad skatteyderen foretager sig i resten af indkomståret. Anskaffes tilstræk-

keligt med andre aktiver, der indgår på saldoen, inden udgangen af indkomståret skal en negativ 

saldo ikke indtægtsføres. Konsekvenserne efter stk. 6 og 7 og 11 indtræder alene afhængigt af, 

hvad der foreligger på statustidspunktet. Beskrivelsen er således efter vores opfattelse ikke kor-

rekt. 

 

Eksempel (kalenderårsregnskab): 

 

Aktivitet Aktiver på saldo Saldo i beløb 

SKAT, Jura 

juraskat@skat.dk 



                                                                                 

  2 / 2 

Primosaldo 2015 Mælkekvote 100.000 kr. 

Udløb af mælkekvote 31/3 2015 Ingen fra og med 1/4 0  kr. 

Køb af betalingsrettigheder 1/11 

2015 

Betalingsrettigheder fra og 

med 1/11 

5.000 kr. 

Ultimosaldo Betalingsrettigheder 105.000 kr. 

I dette eksempel er der ikke fradrag for noget tab. 
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