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Minkavlere modtager i øjeblikket kompensation 

fra Fødevarestyrelsen for aflivning, rengøring 

og desinfektion af deres farme. Skattestyrelsen 

har oplyst til Fødevarestyrelsen, at kompen-

sationen er momspligtig for minkavlerne. 

 

Skattestyrelsen begrunder momspligten i, at minkav-

lerne driver momspligtige aktiviteter, og Fødevaresty-

relen har indgået aftale med momsregistrerede mink-

avlere om, at der leveres en momspligtig leverance til 

Fødevarestyrelsen. 

 

Minkavlere skal derfor være opmærksomme på at ud-

stede en faktura på det aftalte kompensationsbeløb, 

som tillægges moms. 

 

De indgåede aftaler med Fødevarestyrelsen er derfor 

kompensationsbeløb ekskl. moms. 

 

 

Den store erstatningspakke 
Vi gør opmærksom på, at aftalerne om den store er-

statningspakke, som består af tempobonus og erstat-

ning, der svarer til dyrenes værdi og erstatning til dæk-

ning af opstået driftstab, endnu ikke er vedtaget af 

Folketinget, eller godkendt i EU. 

 

Vi kan derfor endnu ikke informere om den momsmæs-

sige behandling af erstatningspakken, men det er vores 

umiddelbare vurdering, at erstatningen er momsfrita-

get.  

 

Det begrundes i, at minkavlerne ikke foretager nogen 

form for leverancer til Fødevarestyrelsen for at mod-

tage erstatningen, og erstatningen falder uden for 

momslovens anvendelsesområde og derfor ikke påvir-

ker minkavlernes momsgrundlag. 

 

Efter de nye momsregler for ekspropriation indtræder 

der kun momspligt, hvis ejendomsretten til en vare 

overdrages mod betaling af en erstatningsydelse. Idet 

minkene er aflivet, sker der ikke overdragelse af ejen-

domsretten, og erstatningen er derfor momsfritaget. 

Momsreguleringsforpligtelser 
Vi skal desuden gøre opmærksom på, at momsregistre-

rede virksomheder kan have investeret i bygninger, 

større driftsmidler m.v., som er opfattet af reglerne 

for investeringsgoder. 

 

Reglerne for investeringsgoder indebærer, at der skal 

ske regulering af den fratrukne købsmoms, hvis der 

sker ændret anvendelse af investeringsgodet inden for 

reguleringsperioden. 

 

Reguleringsperioden er følgende: 

 

• Fast ejendom er 10 år 

• Driftsmidler over DKK 100.000 ekskl. moms er 5 år 

• Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom for 

mere end DKK 100.000 inden for ét år, er 5 år. 

 

Hvis bygningerne i forbindelse med afmeldelse ikke læn-

gere skal anvendes til momspligtige formål, skal der ske 

indbetaling af eventuelle resterende momsregulerings-

forpligtelser. 

 

Hvis bygningerne nedrives af den momspligtige virk-

somhed, bortfalder eventuelle resterende momsregu-

leringsforpligtelser. 

 

 

Afslutning 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen 

til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms 

skatteafdeling. 
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