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Indledning 

Minksekretariatet og Trafikstyrelsen understøtter Erstatnings- og taksationskommissionens arbejde med er-

statningsopgørelsen til minkvirksomheder, jf. BEK nr. 2463 af 11/12/2021 for nedlukning af minkvirksomhe-

der i forbindelse med covid-19. Kommissionen skal i de kommende år træffe afgørelse om erstatningen, og 

et element i opgørelsen er virksomhedernes anlægsaktiver. 

Der er opstået tvivl om definitionen af begrebet anlægsaktiver i bekendtgørelsen, hvorfor Trafikstyrelsen har 

bedt IFRO udarbejde en redegørelse for mulige generelle definitioner af begrebet anlægsaktiver, herunder 

hvordan disse adskiller sig fra driftsmidler og omsætningsaktiver. IFRO er blevet bedt om at uddybe, hvordan 

levetid og værdi kan inddrages i vurderingen af, hvorvidt et aktiv kan karakteriseres som et anlægsaktiv. 

Minksekretariatet ønsker desuden en beskrivelse af generelle praksisser for afskrivninger, herunder straks-

afskrivninger, skattemæssige hensyn og beløbsgrænser. Dette bedes suppleret med en vurdering af, hvorvidt 

afskrivningspraksisser kan inddrages i en definition af et anlægsaktiv.  

Efter § 5, stk. 1 i bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuld-

stændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold 

af mink (nedlukningsbekendtgørelsen) (BEK nr. 2463 af 11/12/2021) er det en betingelse for, at et aktiv kan 

indgå i erstatningsfastsættelsen, at det pågældende aktiv udgør et anlægsaktiv og er minkspecifikt. Omsæt-

ningsaktiver indgår ikke i erstatningsfastsættelsen. Anlægsaktiver er ikke definerede i nedlukningsbekendt-

gørelsen. Om et aktiv er et anlægsaktiv og et minkspecifikt aktiv vil bero på Erstatnings- og taksationskom-

missionens skøn. 

I forbindelse med Minksekretariatets behandling af erstatningssager til minkavlere har Erstatnings- og taksa-

tionskommissionen efterspurgt, at der foretages en vurdering af de enkelte aktiver, som avlerne har oplyst i 

deres anlægskartotek, med henblik på at sikre at der er tale om anlægsaktiver. Til brug for dette skal Mink-

sekretariatet indhente en faglig udtalelse (denne rapport), der kan danne grundlag for fastlæggelsen af defi-

nitionen af anlægsaktiver i nedlukningsbekendtgørelsens forstand.  

I beskrivelsen og definitionen af anlægsaktiver i denne redegørelse vil der ikke indgå en vurdering af konkrete 

aktiver, ligesom der heller ikke vil indgå en vurdering af, hvorvidt aktivet er minkspecifikt. 

IFRO baserer primært denne redegørelse på årsregnskabsloven og afskrivningsloven. 

Årsregnskabsloven 

I årsregnskabslovens (LBK nr. 838 af 08/08/2019) bilag 1 C defineres årsrapportens elementer. Her defineres 

anlægsaktiver således:  

Aktiver der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. 

Ud fra denne definition er det afgørende således, om det er vedvarende eje eller brug for virksomheden.  

Årsregnskabsloven definerer omsætningsaktiver således: 

Aktiver der ikke er anlægsaktiver 

Årsregnskabsloven sondrer også mellem kortfristede og langfristede aktiver, hvor kortfristede aktiver defi-

neres således:  
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a) Det forventes realiseret eller det besiddes med salg eller forbrug for øje som led i virksomhedens nor-

male driftscyklus. 

b) Det besiddes primært med handel for øje. 

c) Det forventes realiseret inden for 12 måneder efter balancedagen. 

d) Det er i form af likvider, medmindre det er underlagt en begrænsning, som gør, at det ikke kan omsættes 

eller anvendes til at indfri en forpligtelse i mindst 12 måneder efter balancedagen. 

Langfristede aktiver defineres som aktiver, som ikke anses for kortfristede aktiver.  

I årsregnskabslovens bilag 2 listes følgende under overskriften ”Materielle anlægsaktiver”: 

1. Grunde og bygninger 

2. Produktionsanlæg og maskiner 

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. 

Det kan ikke udelukkes, at immaterielle anlægsaktiver, for eksempel goodwill, måske også ses som et mink-

specifikt anlægsaktiv. 

Under overskriften ”Omsætningsaktiver” og underoverskriften ”Varebeholdninger” listes følgende: 

1. Råvarer og hjælpematerialer 

2. Varer under fremstilling  

3. Fremstillede varer og handelsvarer 

4. Forudbetalinger for varer. 

Problemstillingen i relation til minkerstatninger kan for eksempel gå på sondringen mellem driftsmateriel og 

hjælpematerialer.  

Grundlæggende er værdien af det enkelte aktiv ikke afgørende for, om det klassificeres som et omsætnings- 

eller et anlægsaktiv i årsregnskabslovens forstand. Her er det afgørende for klassificeringen som omsætnings- 

eller anlægsaktiv, om aktivet har en levetid på mere end et år eller ej. 

Årsregnskabslovens § 13 stk. 3, der omhandler væsentlighed, kan dog i praksis medføre, at aktiver med be-

skeden værdi og mængde ikke regnskabsmæssigt bogføres som aktiver, men i stedet håndteres som drifts-

omkostninger, på trods af at levetiden for aktivet er mere end et år. 

Sådanne aktiver med beskeden værdi og mængde kan muligvis opfattes som anlægsaktiver i relation til mink-

erstatninger, på trods af at de muligvis ikke har været regnskabsmæssigt bogført som anlægsaktiver ud fra 

en væsentlighedsvurdering. Det, der opfattes som væsentligt i forhold til et årsregnskab, behøver således 

ikke at være sammenfaldende med det, der opfattes som væsentligt i forbindelse med en erstatningsopgø-

relse. 

Afskrivningsloven 

Efter reglerne i afskrivningsloven (LBK nr. 242 af 18/02/2021) kan skattemæssig afskrivning foretages på ud-

gifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den skattepligtige, samt på 

visse andre udgifter. Begrebet anlægsaktiver er ikke nævnt i afskrivningsloven.  
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Afskrivningslovens § 6 nævner alligevel levetider og værdier, der kan være relevante i relation til overvejelser 

om definition af anlægsaktiver i nedlukningsbekendtgørelsen. 

Afskrivningslovens § 6 siger:  

”Den skattepligtige kan i stedet for at afskrive efter § 5 vælge at fradrage (straksafskrive) hele anskaffel-

sessummen for nedennævnte driftsmidler m.v. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori an-

skaffelsen finder sted, jf. dog stk. 3: 

1) Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige 3 år. 

2) Driftsmidler med en anskaffelsessum på et grundbeløb på 12.300 kr. (2010-niveau) [14.100 kr. 2020-

niveau] eller derunder. Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere 

samlet, anses for ét driftsmiddel. Aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaf-

fede aktiver, kan ikke straksafskrives, såfremt den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet. 

Forbedringsudgifter sidestilles med udgifter til anskaffelse af aktiver, der er bestemt til at fungere sam-

men med allerede anskaffede aktiver. 

3) [ikke relevant] 

4) Edb-software.” 

På baggrund af afskrivningsloven kunne man således overveje at definere anlægsaktiver som aktiver med en 

levetid på mere end tre år eller en anskaffelsessum på mere end 14.100 kr.  

Bemærkninger 

Småanskaffelser  

Inden for statens regnskabsvæsen anvendes en bagatelgrænse på 50.000 kr. i forhold til straksafskrivning 

kontra lineære afskrivninger (Økonomistyrelsen, 2022).  

I det private regnskabsvæsen ses det til tider også, at virksomheder i redegørelsen for anvendt regnskabs-

praksis angiver en beløbsgrænse for aktivering af materielle anlægsaktiver. Det fremgår dog hverken af IFRS1 

eller af årsregnskabsloven, at der findes sådanne grænser. Derfor skal alle aktiver, der opfylder definitionen 

på et materielt anlægsaktiv, som udgangspunkt indregnes i balancen (PwC, 2019). 

Virksomheder, der alligevel vælger at omkostningsføre visse småaktiver, gør det formentligt ud fra en be-

tragtning om væsentlighed og ud fra en vurdering af, at omkostningsførelse af småaktiverne ikke påvirker 

årsregnskabet væsentligt (PwC, 2019).  

PwC (2019) udtrykker i Regnskabshåndbogen 2020, at en sådan oplysning om en grænse for aktivering af 

småaktiver ikke er af regnskabsmæssig karakter, men en udøvelse af en væsentlighedsvurdering, hvorfor 

denne specifikke oplysning efter deres opfattelse bør udelades af årsregnskabet. 

Det er forfatterens vurdering, at der ofte anvendes en regnskabspraksis i landbruget, der angiver en beløbs-

grænse på cirka 50.000 kr. for aktivering af materielle anlægsaktiver. 

Det vurderes, at der generelt foretages en del investeringer og forbedringer over driften i landbrugsregnska-

ber. Omvendt kan de driftsmæssige (lineære) afskrivninger på landbrugsbygninger i visse tilfælde være lavere 

                                                           

1 International Financial Reporting Standards 
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end den reelle markedsmæssige værdiændring fra år til år. Da omsætningen af landbrugsejendomme er be-

skeden, og da grunde og bygninger ofte handles sammen, kan en markedsbaseret værdisætning af land-

brugsbygningerne i sig selv være vanskelig. 

Ved salg af aktiver der tidligere er straksafskrevet, skal salgssummen medregnes i den skattepligtige indkomst 

for det år, hvor aktivet sælges (leveres) jf. afskrivningslovens § 6, stk. 2. Ved erstatning af anlægsaktiver kan 

der således blive en beregning af sådanne genvundne afskrivninger. Behandling af dette spørgsmål ligger 

uden for denne redegørelse.  

Det vurderes, at såvel drifts- som skatteregnskabsmæssige opgørelse af aktiver for landbrugsvirksomheder 

vil medføre en undervurdering af løsøreværdier (visse produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, drifts-

materiel og inventar), der eventuelt ville kunne defineres som anlægsaktiver. 

Incitamenter 

I nedlukningsbekendtgørelsens §5, stk. 2 hedder det blandt andet, at ”[r]estværdien af anlægsaktiver den 4. 

november 2020 kan maksimalt afskrives over en periode på 15 år”. 

Nedlukningsbekendtgørelsens §5, stk. 4 lyder:  

Hvis det vurderes, at den estimerede restlevetid af det minkspecifikke anlægsaktiv udløber tidligere end 

den 31. december 2029 skal den estimerede omkostning til levetidsforlængelse af aktivet frem til og med 

31. december 2029 fradrages erstatningen. Den estimerede årlige omkostning til levetidsforlængelse af 

aktivet fastsættes svarende til de estimerede årlige afskrivninger på aktivet baseret på de estimerede le-

vetider efter stk. 2 og 3. 

Fortolkningen af stk. 2 og stk. 4 betyder, at det kun er anlægsaktiver med en restlevetid på mere end 9 år, 

der kan bidrage positivt i erstatningsopgørelsen, og at restlevetiden ikke kan sætte højere end 15 år. 

Anlægsaktiver, der har en restlevetid på mindre end 9 år, vil medføre en reduktion i erstatningsopgørelsen. 

Minkvirksomheder, der vurderer, at Erstatnings- og taksationskommissionen vil finde, at et anlægsaktivs rest-

levetid er mindre end 9 år, vil have interesse i, at disse anlægsaktiver udelades i erstatningsopgørelsen, even-

tuelt ud fra en bagatelgrænse. Omvendt vil minkvirksomheder, der vurderer, at Erstatnings- og taksations-

kommissionen vil konkludere, at et anlægsaktivs restlevetid er mere end 9 år, have interesse i, at disse an-

lægsaktiver indgår i erstatningsopgørelsen. 

Forbedringer, reparation og vedligehold 

Sondringen mellem forbedringer, reparation og vedligehold medfører i almindelighed en vis variation i regn-

skabspraksis på tværs af virksomheder. En forbedring bør aktiveres og afskrives, mens reparation og vedlige-

holdsomkostninger føres under virksomhedens resultatopgørelse.  

I nedlukningsbekendtgørelsens § 4 Stk. 6. hedder det:  

De estimerede årlige omkostninger pr. estimeret årligt produceret minkskind efter stk. 5 fastsættes på 

grundlag af driftsomkostninger i minkvirksomheden i kalenderåret 2019 inklusive estimeret ejerløn og løn 

til medhjælpende ægtefælle samt eventuelle driftsomkostninger i kalenderåret 2019 ved ikke udnyttet ka-

pacitet, jf. § 6, …  

og videre:  
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Kommissionen skal herudover tillægge eller reducere større omkostninger i 2019, som ikke med rimelighed 

vil kunne forventes afholdt eller afholdt i et væsentligt ændret omkostningsniveau i perioden fra den 1. 

januar 2021 til den 31. december 2029. 

Hvis en minkvirksomhed har afholdt investeringer i anlægsaktiver over driften i 2019, vil det være i minkvirk-

somhedens interesse at fremføre, at der ikke er tale om driftsomkostninger, men om investeringer der burde 

afskrives i forbindelse med erstatningsopgørelsen, idet dette vil medføre en højere erstatning.  

Minkvirksomheder, der har afholdt sådanne investeringer i anlægsaktiver over driften i andre år end 2019, 

men ikke i 2019, vil have interesse i, at sådanne investeringer falder ind under en eventuel bagatelgrænse, 

hvis de samtidig vurderer, at aktiverne har en restlevetid på mindre end 9 år. Minkvirksomhederne har denne 

interesse i kraft af et lavere fradrag i erstatningen, jf. §5, stk. 4. 

Mulige generelle definitioner af begrebet anlægsaktiver  

Det er forfatterens vurdering, at Erstatnings- og taksationskommissionen har relativt store frihedsgrader til 

at definere begrebet anlægsaktiver.  

I den ene ende af mulighedsrummet for definitioner af anlægsaktiver er aktiver, der er (1) bestemt til vedva-

rende eje eller brug for virksomheden, (2) har en forventet økonomisk levetid på mere end ét år og (3) ikke 

er underlagt nogen beløbsgrænse.  

Denne definition vil formenligt medføre relativt lave samlede erstatninger, da mange af disse aktiver vil have 

en vurderet restlevetid på mindre end 9 år, og dermed vil der være fradrag i erstatningen for levetidsforlæn-

gelser. Der vil dog være store administrative omkostninger forbundet med en sådan definition, så derfor kan 

man ikke nødvendigvis sætte et lighedstegn mellem den laveste erstatning og den laveste omkostning for 

staten. 

I den anden ende af mulighedsrummet for definitioner af anlægsaktiver er aktiver med en vis forventet leve-

tid, eksempelvis 3 år, jf. afskrivningslovens § 6, men formentligt ikke over 9 år, jf. nedlukningsbekendtgørel-

sens §5, stk. 4. I denne ende af mulighedsrummet kan der også tillægges beløbsmæssige bagatelgrænser af 

størrelser fra 14.100 kr. (afskrivningsloven) til 50.000 kr. (Økonomistyrelsen, 2022). 

Anvendelsen af beløbsmæssige bagatelgrænser kan både medføre lavere og højere erstatningsopgørelser 

for den enkelte minkvirksomhed, idet det afhænger af den forventede restlevetid for et eventuelt anlægsak-

tiv, hvorvidt det bidrager positivt eller negativt til den samlede erstatning, jf. nedlukningsbekendtgørelsens 

§5, stk. 4. 
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