Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 225 af 28.09.1987
Vejledende anvisning fra skatterådet
Emne: Fåreholderes indkomstopgørelse.
Fåreholdere kan med virkning fra og med indkomståret 1987 efter ansøgning indrømmes tilladelse til
at opgøre indkomsten fra fåreholdet efter nedennævnte "kontantprincip".
Ansøgning herom indgives til ligningskommissionen i skattekommunen senest ved udløbet af fristen
for rettidig indgivelse af selvangivelse for omhandlede år, og i selvangivelsen skal den skattepligtige
indkomst ved fåreholdet da være opgjort efter "kontantprincippet".
Tilladelse - som indrømmes af ligningskommissionen - til anvendelse af "kontantprincippet" er
betinget af, at samtlige de med fåreholdet forbundne driftsomkostninger og driftsindtægter
udgiftsføres henholdsvis indtægtsføres i betalingsåret - der skal således ikke reguleres for lager af
foder, debitorer, kreditorer samt forskydning i besætningens værdi m.m.
I omlægningsåret fremføres forskellen mellem den skattemæssige værdi af besætningen pr. 1. januar
1975 og pr. 31. december i året før omlægningsåret som en udgiftspost (ved værdistigning),
henholdsvis indtægtspost (ved værdifald).
Såfremt der pr. 31. december i året før omlægningsåret har været foretaget andre indtægts- og/eller
udgiftsregulerende poster - debitorer, kreditorer, lager m.m. - fremføres også disse i omlægningsåret.
Ved erhvervelse af besætning i omlægningsåret eller senere, kan anskaffelsessummen vælges
udgiftsført i sin helhed ved erhvervelsen eller udgiftsført i takt med afviklingen af det
bagvedliggende lån. Det valgte princip for pågældende besætning kan ikke senere ændres.
Øvrige poster i indkomst- og formueopgørelsen behandles på samme måde som for årene før
omlægningsåret.
Nettoreguleringen i omlægningsåret kan enten tillægges/fratrækkes fuldt ud i omlægningsåret eller
fordeles over en periode på 5 år - omlægningsåret og de efterfølgende 4 år - med 1/5 hvert af årene.
Når tilladelse til at anvende "kontantprincippet" er indrømmet, hvilket sker ved meddelelsen om den
ansatte skattepligtige indkomst, senest ved slutopgørelsen, kan fravigelse fra "kontantprincippet",
herunder omlægningsperioden, ikke ske uden tilladelse fra Skatterådet.
Med virkning fra indkomståret 1987 træder nærværende i stedet for SDI-meddelelse nr. 169 af 4.
november 1983.

Side 1 af 1

