
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om 

produktionsafgift på frø. 

Ordningens indhold/formål 
Der er i medfør af landbrugsstøtteloven etableret 11 produktionsafgiftsfonde, der hver repræsenterer en 

sektor eller branche. Fondene er særlige forvaltningsmyndigheder og ledes af en bestyrelse. Alle 

producenter inden for en given sektor eller branche skal indbetale en produktionsafgift pr. produceret eller 

omsat enhed til de respektive produktionsafgiftsfonde. Afgifternes størrelse fastsættes årligt af de enkelte 

fondes bestyrelser og godkendes af miljø- og fødevareministeren. Fondene må ikke have andre aktiviteter 

end opkrævningen af produktionsafgifter og udbetaling af tilskud til de formål, der er fastsat i 

landbrugsstøtteloven.  

Med produktionsafgifter finansieres en række aktiviteter inden for fødevaresektoren, herunder forskning 

og produktudvikling, sygdomsforebyggelse og bekæmpelse, uddannelsesaktiviteter mv. Det overordnede 

formål er at styrke landbrugets, gartneriets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder og 

konkurrenceevne. 

Med ændring af bekendtgørelse om produktionsafgift på frø tilføjes afgift ved salg af certificeret frø af 

græsmarksbælgplanter og græsser på det danske marked, endvidere præciseres krav til indberetning af 

produktionsafgifter til Produktionsafgiftsfonden for frø, som er en af de 11 produktionsafgiftsfonde. I 

forbindelse med præciseringen er overvejelser om proportionalitet og kontrol indgået. 

Administrative konsekvenser 

Tilføjelse af afgift på certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser: 

Tilføjelsen foretages, som følge, at denne type frø fremover skal være en del af bekendtgørelse om 

produktionsafgift på frø (nuværende BEK nr. 1189 af 25/11/2019) og ikke bekendtgørelse om forædlerafgift 

på markfrø nr. 1664 af 14/12/2018, da Planteforædlingsfonden og Frøafgiftsfonden anmoder om en 

sammenlægningen af fondene og afgiftsbekendtgørelser. Med sammenlægningen indstiller 

Planteforædlingsfonden, at afgiftsopkrævning for certificeret frø for en række andre afgrøder udgår (frø af 

bederoer til foderbrug, frø af kålroe og turnips, majs, frø af lupin, vikke og andre grøntfoderplanter) 

Ændringen vedr. certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser vurderes ikke at medføre yderligere 

administrative eller erhvervsøkonomiske byrder for virksomhederne, idet der ikke er tale om flere eller 

færre virksomheder, der skal betale netop denne afgift. Endvidere er periodisering for indbetalingen af 

denne afgift ikke ændret og afgiften udgør fortsat 1,25 kr./kg., jf. ovennævnte bekendtgørelse om 

produktionsafgift på markfrø.  

Tilføjelse ordet ”oplysningsskema”, jf. § 2, stk. 1: 

Ved ændringen præciseres, at opgørelsen skal ”afgives på et oplysningsskema”. Oplysningsskemaet 

anvendes i forvejen af virksomhederne. 



Ændringen vurderes ikke og medføre administrative eller erhvervsøkonomiske byrder for virksomhederne. 

Præcisering af niveau for revisor erklæring, jf. § 6 stk. 3:  

Ved ændringen tilføjes, at den godkendte revisor skal ”erklære sig om opgørelsen af afgiftsgrundlaget” og 

at ”erklæringen skal være i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte 

arbejdshandlinger (ISRS 4400 DK) vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning”.  

Ændringen er alene en præcisering af, hvilken grad revisorerklæringen skal udarbejdes efter. I den 

gældende bekendtgørelse er det uklart, hvilken grad af sikkerhed for revisorerklæringer den godkendte 

revisor skal erklære sig ved. Dvs. tidligere kan fonden have anvendt alt fra høj sikkerhed til lav sikkerhed. 

Valget af aftalte arbejdshandlinger frem for fx review eller revision er baseret på, at der skabes en 

proportionalitet mellem afgiftsstørrelsen og prisen for en revisorerklæring.  

, idet aftalte arbejdshandlinger er billigere end revision, og vurderes at være tilstrækkeligt ift. formålet.  

Fonden stiller krav om, at hvis afgiftsgrundlaget er over 30.000 kr. skal opgørelsen attesteres af en 

godkendt revisor eller en konsulent.  

Det vurderes, at ændringen medfører en lettelse for de virksomhederne, som tidligere kan have valgt at få 

deres opgørelser attesteret af en revisor med fx erklæring med høj sikkerhed.  

Ændringen vurderes hverken at pålægge administrative eller erhvervsøkonomiske byrder for 

virksomhederne. 

Ændring af § 6 stk. 1 og 2 ang. forhøjelse af beløbsgrænse: 

Beløbsgrænsen ændres fra 10.000 kr. til 30.000 kr. som følge af en uproportionalitet mellem 

afgiftsstørrelse og prisen på en revisor erklæring.  

Fremover skal virksomhedernes afgiftsopgørelse på 30.000 kr. og der over attesteres af en godkendt 

revisor, som skal erklære sig om afgiftsopgørelsen i overensstemmelse med den internationale standard 

om aftalte arbejdshandlinger (ISRS 4400 DK) eller af en uafhængig økonomi- og regnskabssagkyndig 

konsulent, som skal bekræfte at de indberettede beløb i opgørelsen er i overensstemmelse med 

virksomhedens registreringer og bogholderi. 

Ved at hæve beløbsgrænsen til 30.000 kr. skabes en større proportionalitet.  

1) Virksomheder under 30.000 kr. skal ikke længere attestere opgørelsen af en godkendt revisor.  

2) Virksomheder med opgørelser over 30.000 kr. skal fremover kun betale ca. 2.500 kr. for 

revisorerklæringen mod tidligere ca. 5.000 kr.  

For virksomhederne, som indberetter til fonden er dette en erhvervsøkonomisk lettelse, da de 

virksomheder, der har en årlig afgiftsindbetaling under 30.000 kr. ikke skal længere skal attesteres af en 

godkendt revisor. For virksomhederne med opgørelser over 30.000 kr. vælge nu den billigste 



revisorerklæring. Dvs. de virksomheder, der før har anvendt fx revision vil fremover få erhvervsøkonomisk 

lettelse. 

Revisorerne forventes, som følge af ændringen, at få færre indtægter ved valg af aftalte arbejdshandlinger 

fremfor revision med høj sikkerhed.  

Tilføjelse af underskrift på tro- og love: 

Virksomhederne skal indsende en opgørelse over produktionsafgiften til fonden. Opgørelsen foretages ved 

anvendelse af et oplysningsskema som er tilgængeligt på fondens hjemmeside. Virksomhederne 

underskriver oplysningsskemaet under strafansvar. 

Ændringen medfører, at fonden skal tilføje i oplysningsskemaet en tekst om, ”at virksomheden ved tro- og 

love underskriver, at de oplysninger, som er afgivet på oplysningsskemaet er korrekte”. Denne ændring har 

ikke administrativ betydning for virksomhederne, der fortsat skal anvende det samme oplysningsskema, 

som fonden har tilgængeligt på hjemmesiden, dog med denne ændring. 

Tilføjelsen i det i forvejen af virksomhederne anvendte oplysningsskema, medfører ingen administrative 

eller økonomiske byrder for virksomhederne. 

Tilføjelse af ny § 7 ang. stikprøvekontrol: 

Fonden udtager, jf. § 7, stk. 1, opgørelse til stikprøvekontrol. Bestemmelsen er indført som en 

kompensation for, at beløbsgrænsen, jf. ovenfor, forhøjes til 30.000 kr. fra 10.000 kr.  

Ifølge § 7, stk. 2, kan fonde pålægge virksomhederne, hvis opgørelse er udtaget til kontrol, at udlevere 

supplerende oplysninger og dokumentation etc., for at vurdere opgørelsens korrekthed. Fonden udtager 

kun opgørelser under 30.000 kr. og opgørelser attesterede af uafhængige økonomi- og 

regnskabssagkyndige til stikprøve. Opgørelser attesterede af godkendte revisorer udtages ikke til stikprøve. 

Angående afgifter på avl af græs-, kløver- og havefrø, indberetter pt. 4 virksomheder til fonden med en årlig 

opgørelse, der er under 10.000 kr., og 5 virksomheder der indberetter til fonden med en årlig opgørelse 

over 30.000 kr. og derover.  

Angående afgifter på certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser indberetter 4 virksomheder til 

fonden med en årlig opgørelse under 10.000 kr., 3 virksomheder indberetter med en årlig opgørelse på 

10.000 kr. og op til 30.000 kr. og 8 virksomheder med en årlig opgørelse på 30.000 kr. og derover. Et antal 

af disse opgørelser vil blive attesterede af uafhængige økonomi- og regnskabskyndige. Dette tal kendes ikke 

på forhånd. 

Fonden foretager en konkret vurdering fra gang til gang om, hvor mange opgørelser skal udtages til 

stikprøve.  

Ang. fremsendelse af supplerende oplysninger og dokumentation etc. formodes det at tage 

virksomhederne et par timer at sende det anmodede materiale ind til fonden. Det forventes, at der årligt 

max vil blive udtaget ca. 1-2 opgørelser årligt.  



Det vurderes, at ændringen ikke medfører administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervet, der 

overgår 4 mio. kr.  

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i præhøring. 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 

Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de 

konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen bemærkninger hertil. 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Ingen ændringer i bekendtgørelsen vedr. skatter, afgifter, subsidier mv. 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Der vurderes ingen øvrige efterlevelseskonsekvenser ved ændringen af bekendtgørelsen. 

Adfærdsvirkninger 

Der vurderes ingen øvrige adfærdsvirkninger ved ændringen af bekendtgørelsen. 

BNP 

Der vurderes ingen øvrige BNP-effekter ved ændringen af bekendtgørelsen. 

Afledte effekter 

Der vurderes ingen øvrige afledte effekter ved ændringen af bekendtgørelsen 

 


