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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1485 af 22/10 2021 
 
 

Lovforslag om beskatningstidspunkt for visse beløb efter COVID-19-
hjælpepakker mv. 

 

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 8), der indeholder en ny bestemmelse i ligningsloven, nemlig § 8 X. 

Denne bestemmelse angiver beskatningstidspunktet for forudbetalte beløb. Endvidere angiver bestemmelsen 

fradragstidspunktet ved tilbagebetaling af beløb. Endelig er der en hjælpende hånd til andelsforeninger, der 

tidligere hovedsageligt har haft omsætning med minkavlere. 
 

 

 

Beskatningstidspunkt mv. for COVID-19-hjælpepakker mv. 

Hovedreglen er, at en indtægt skal beskattes på det tidspunkt, hvor modtageren erhverver endelig ret 

til beløbet. 

 

Retserhvervelsesprincippet gælder også for skattepligtige beløb fra COVID-19-hjælpepakkerne og 

forskud på erstatninger og kompensationer til minkavlere. Det ændres der ikke på med det foreliggende 

lovforslag. 

 

Lovforslaget regulerer udelukkende beskatningstidspunktet i relation til foreløbigt udbetalte erstatnings- 

og kompensationsbeløb, hvor der efterfølgende skal træffes administrativ afgørelse om retten til 

beløbet. 

 

Beløbsmodtageren kan vælge at lade det forudbetalte beløb beskatte i udbetalingsåret eller i et 

efterfølgende indkomstår, dog senest i det indkomstår, hvor der er truffet administrativ afgørelse om 

retten til beløbet. 
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Omvalg af beskatningstidspunkt 

Det forslås, at der kan ske omvalg med hensyn til beskatningstidspunkt. Omvalg kan kun ske én gang 

for samme beløb. 

 

Beløbsmodtageren kan ændre sit valg vedrørende beskatning i et givet indkomstår inden udløbet af 

oplysningsfristen for det følgende indkomstår. 

 

Er et forudbetalt beløb i eksempelvis 2020 indtægtsført i samme år, og der først i 2021 er truffet en 

administrativ afgørelse om retten til beløbet, skal beløbsmodtageren senest på tidspunktet for 

oplysningsfristen for indkomståret 2021 anmode om en ændring af indkomsten for 2020. 

 

 

Fradragstidspunkt ved tilbagebetaling 

Efter forslaget kan et tidligere indtægtsført beløb, der helt eller delvis skal tilbagebetales, fratrækkes i 

det indkomstår, hvor der træffes en afgørelse, der fastslår tilbagebetalingsforpligtelsen. Dog kan man 

vælge, at beløbet fratrækkes i det år, hvor det er indtægtsført under iagttagelse af de almindelige 

genoptagelsesregler i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. 

 

 

Andelsforeninger 

Der foreslås indført en særregel for kooperationsbeskattede andelsforeninger, som har (tidligere) 

minkavlere mv. som medlemmer. 

 

Særreglen gælder for andelsforeninger, hvis hidtidige omsætning med medlemmer i væsentligt omfang 

er ophørt som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. Disse andelsforeninger skal midlertidigt 

kunne fortsætte med at anvende kooperationsbeskatningen, selv om omsætningen med 

ikkemedlemmer overskrider grænsen for, hvad der normalt er tilladt efter gældende regler. 

 

Den midlertidige ordning betyder, at andelsforeningen anses for at have opfyldt den gældende 

omsætningsgrænse med medlemmer til og med det indkomstår, hvor der er truffet afgørelse om 
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erstatning eller kompensation til andelsforeningen som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud 

mod hold af mink. 

 

  
Med venlig hilsen 

 
Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
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