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Kære Karsten Lauritzen
Vedr.: Hobby kontra erhverv i forbindelse med tilplantning af landbrugsarealer
Skiftende danske regeringer har i årtier haft et fælles politisk mål om at fordoble landets skovareal
inden for 80-100 årig periode. Alene ved at tilplante landbrugsarealer kan dette mål opfyldes.
Efter tilplantningerne går der en længere årrække førend der kan opnås overskud fra arealerne.
Lang produktionstid er et særkende ved enhver træproduktion.
Men netop dette har i flere tilfælde ført til, at landmænd, der har fulgt skiftende regeringers ønske
om at tilplante flere landbrugsarealer er havnet i en situation, hvor SKAT ikke længere anerkender
virksomhederne som erhvervsvirksomheder men som hobbyvirksomheder – med de deraf følgende alvorlige økonomiske konsekvenser såvel i forbindelse med fradragsretten som for bolig- og
ejendomsskattebetalingen.
Dansk Skovforening har drøftet problemerne såvel i SKAT’s Skattekontaktudvalg som bilateralt
med SKAT. SKAT fastholder imidlertid en praksis af nyere dato, hvor skovtilplantning ofte kategoriseres som hobbyvirksomhed.
SKAT anerkender, at der er en særlig ligningspraksis for land- og skovbrug, men SKAT anerkender
øjensynlig ikke, at det forhold, at træerne vokser på arealerne i adskillige år som forudsætning for
fremtidige indtægter fra arealerne er udtryk for den nødvendige intensitet, der skal være på ejendommen for at denne fortsat kan betragtes som en erhvervsvirksomhed.
Skovforeningen mener ikke, at SKAT i disse afgørelser i alle tilfælde har fulgt Højesterets udtalelser
om, at der med i vurderingen skal tages hensyn til, om der er sket driftsomlægninger på ejendommen. Driftsomlægninger hvor den nye produktions tidshorisont naturligvis må skulle indgå i vurderingen af det tidsmæssige perspektiv. Højesteret formulerer denne tidshorisont således, at kun
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hvis ejendommen ”selv efter en længere årrække” ikke har udsigt til overskud må den betragtes
som en hobbyvirksomhed.
Dansk Skovforening skal derfor anmode dig om, at reglerne præciseres således, at det accepteres,
at der for tilplantede arealer/ejendomme går en betydelig længere årrække førend der kan opnås
nettoindtægter i forhold til mange andre driftsomlægninger uden at dette i sig selv fører til, at en
tilplantet ejendom vurderes som en hobbyvirksomhed.
En ændring af SKAT’s praksis er således nødvendig, hvis vi skal gøre os håb om at kunne efterleve
de skiftende regeringers fælles mål om en væsentlig forøgelse i landets skovareal.

Med venlig hilsen

Niels Reventlow

/ Jan Søndergaard
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