
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Co/ Dansk Gartneri, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 
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OPLYSNINGSSKEMA 2021 
Til beregning af produktionsafgift 2021 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2020 

  CVR/SE-nummer 

Supplerende oplysninger samt rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E-mail anføres her: E-mail

Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse 

I henhold til bekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018 om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger under 
den fælles landbrugspolitik m.v. (landbrugsstøtteloven) og bekendtgørelse af nr. 1814 af 4. december 2020 om 
produktions-afgift på frugt og gartneriprodukter, skal det hermed oplyses, at afgiftsgrundlaget i kalenderåret 2020* udgør 
flg.: 

OMSÆTNING AF: 

* Anvendes andet regnskabsår end kalenderår, skal det i 2020 afsluttede årsregnskab benyttes.
Grundafgift (basisafgift) pr virksomhed udgør 1.000 kr. 

Alle beløb anføres i hele kr. 
        Skemaet indsendes senest 30. april 2021 til 

1. GRØNTSAGER I VÆKSTHUS:
SVAMPE 

Omsætning excl. moms 

Indkøbte planter excl. moms, ikke for svampe 

Afgiften udgør  0,25‰ 2,00‰ 
(Se vejledning) 

3. GRØNTSAGER PÅ FRILAND:
(excl. kartofler) Omsæt-
ning excl. moms

GULEROD ÆRT LØG

ANDET 

Anfør indkøbte planter excl. moms kun vedr. stikløg eller andet 
Afgiften udgør 3,00‰ (Se vejledning) 
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Afgiftsgrundlag på 10 mio. kr. og derover skal attesteres af en godkendt revisor eller regnskabskyndig konsulent. 
Den godkendte revisor afgiver erklæring på separat attestationsskema om aftalte arbejdshandlinger sammen med bilag 1 

Den uafhængige økonomi- og regnskabskyndige konsulent afgiver erklæring på separat attestationsskema. 

Ovennævnte erklæringer hentes på Landbrugsstyrelens hjemmeside jf. nedenstående link. 

 
https://lbst.dk/om-os/tilsyn-med-fonde/ 

 
Oplysningerne er afgivet under tro og love med strafansvar jfr. § 10 i bekendtgørelse nr. 1814 af 4. december 2020 om 
produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter. 

 
       

Dato Telefon Ansvarlig underskrift, ejer 
 
 Alle beløb anføres i hele kr.  

Skemaet indsendes senest 30. april 2021 til

7. PLANTESKOLEPLANTER: 
Inklusive videre- og detailsalg 
 

Omsætning excl. moms 
Indkøb og salg af planter ved direkte import fra udlandet skal ikke medregnes hverken i omsæt-
ning elle plantekøb. 
Indkøbte planter excl. Moms. 
Afgiften udgør 4,50‰ (Se vejledning) 

8. FRUGT OG BÆR: 
KERNEFRUGT: ÆBLER, PÆRER M.V. 

 Omsætning excl. moms 

For producenter med eget lager anfør udgift til embal-
lage og indkøbt salgsfragt excl. moms. 
Afgiften udgør 5,00‰ 
STENFRUGT: 

KIRSEBÆR BLOMMER 
(Se vejledning) 

ANDET 

Omsætning excl. moms 
Afgiften udgør 4,65‰ (Se vejledning) 

BUSK- OG BÆRFRUGT:     RIBS JORDBÆR ANDET 

Omsætning excl. moms 
Afgiften udgør 4,60‰ 

(Se vejledning) 

4. POTTEPLANTER M.V.: 
 
Omsætning excl. moms 

LØG OG KNOLDE POTTEPLANTER SNITBLOMSTER 

Anfør indkøbte planter excl. moms kun vedr. snitblomster 
Afgiften udgør 1,60‰ 

(Se vejledning) 

https://lbst.dk/om-os/tilsyn-med-fonde/
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Afgiftspligt.  

Alle virksomheder, hvis afgiftsgrundlag (omsætning ÷ fra-

drag) overstiger kr. 50.000, er i henhold til § 1 i bekendtgø-

relse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter plig-

tige til at betale produktionsafgift. 

 

Oplysningspligt.  

I henhold til § 4 i ovennævnte bekendtgørelse er virksomhe-

derne pligtige til at afgive de for afgiftsberegningen nødven-

dige oplysninger, herunder også oplysninger der medfører, at 

der ikke skal erlægges afgift.  

 

Skemapligt. 

Oplysningerne afgives på et oplysningsskema jf. § 4 stk. 2. 

Oplysningerne kan udelukkende afgives på det dertil bereg-

nede skema. 

 

Virksomhedsophør. 

Ophør, afhændelse, overdragelse o.l. meddeles på skemaet. 

Permanent ophør dokumenteres ved afmelding i CVR eller 

ændring af branchekode, hvorefter virksomhedens slettes af 

fondens register jf. dog § 4 stk. 8. 

Afgrødeophør medfører sletning af fondens register efter 3. år 

jf. § 4 stk. 9. 

 

Udfyldelse. 

Skemaet udfyldes i hele kr. og ikke afrundet. Kun relevante 

felter udfyldes således, at ikke relevante felter henstår ube-

rørte. Ved manglende aktivitet eller høst m.v. anføres et 0 (nul) 

i relevante rubrikker. Der suppleres med årsagsoplysning på 

én af de øverste linjer på skemaet. 

 

Indsendelsesfrist.  

Det fremsendte skema bedes returneret i udfyldt stand senest 

den 30. april 2021, jf. bekendtgørelsens § 4 stk. 3. Hvis gart-

nerivirksomhed er ophørt, skal der på skemaet anføres ophørs-

/afhændelsesdato samt eventuelt ny ejers eller forpagters navn 

og adresse. 

 

Indsendelse. 

Skemaet indsendes komplet via post eller mail som vedhæftet 

PDF. 

 

Attestation.  

Såfremt afgiftsgrundlaget overstiger kr. 10.000.000 skal op-

lysningerne attesteres af en godkendt revisor eller en uaf-

hængig økonomi- og regnskabskyndig konsulent, jf. bekendt-

gørelsens § 4 stk. 5. Attestators navn, adresse m.v. skal fremgå 

af attesten. Yderligere information findes på www.produkti-

onsafgiftsfond.dk og i bilaget vigtigt nyt. 

 

Omsætning. 

Til omsætning henregnes alt salg, herunder salg fra vej 

bod/stalddør. Til omsætningen henregnes salg hvad enten det 

er til konsum, industri eller eksport. Omsætningen for videre-

forarbejdede egne produkter kan opgøres efter en gennemsnit-

lig markedspris pr. produkt, hvis ikke der foreligger registre-

ring efter kalkuler. 

 

Kontraktproduktion (udlån af jord m.v.). 

Lodsejeren anfører navn og CVR nr. på den avler, som foreta-

ger indberetningen. 

Indberetteren anfører navne og CVR nr. på de lodsejere for 

hvilke, der foretages indberetning. 

 

Vedr. punkt 1-3. 

Her anføres al bruttoomsætning for grøntsager, champignons 

m.v. excl. merværdiafgift. Fradrag for indkøbte planter/plan-

teprodukter anføres excl. moms i de dertil beregnede felter. 

Der er ikke fradrag for afgifter til salgsforeninger o.l., ligesom 

frø, sporer, emballage og enhver anden form for produktions-

omkostninger ikke kan fratrækkes.  

 

Ærteavl: 

 Via PO anføres fra afregning ”basis” med regulering for ”kva-

litetstillæg”. Alle andre poster må ikke anføres. Der er ingen 

fradrag. Ved egenavl anføres bruttoomsætning excl. moms. 

 

Løg avl: 

 Der er kun fradrag for indkøbte stikløg excl. moms. 

 

 

 

 

http://www.produktionsafgiftsfond.dk/
http://www.produktionsafgiftsfond.dk/
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Vedr. punkt 4. 

Her anføres al bruttoomsætning for potteplanter (herunder tu-

lipaner løgblomster, løg og knolde samt snitblomster) dyrket 

indendørs som udendørs excl. moms. Omsætningen må ikke 

reduceres med plantekøb, afgifter til salgsforeninger o.l., lige-

som frø, sporer emballage og enhver anden form for produkti-

onsomkostninger ikke kan fratrækkes. For snitblomster anfø-

res fradrag for indkøbte planter excl. moms. 

 

Vedr. punkt 7.  

Her anføres al bruttoomsætning fra planteskoleplanter og/eller 

plantehandelsvirksomhed excl. moms. Oplysningspligten om-

fatter al omsætning, både salg fra egen produktion og salg af 

indkøbte planteskoleplanter. Fradrag af indkøbsprisen for ind-

købte planteskoleplanter anføres i separat rubrik. 

Omsætningen må ikke reduceres med plantekøb, afgifter til 

salgsforeninger o.l., ligesom frø, sporer emballage og enhver 

anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes.  

 

Produktionsplanteskoler og havecentre m.v. skal ikke med-

regne videresalg af planter importeret direkte fra udenlandsk 

producent, ligesom der følgelig ikke kan foretages fradrag for 

planter importeret direkte fra udenlandsk producent. Ved di-

rekte import forstås, at faktura skal være udstedt direkte til 

producenten/salgsstedet. Indkøb gennem salgsorganisationer 

eller ved gennemfakturering gennem brancheforeninger og 

indkøbskæder betragtes ikke som direkte import. Produktions-

planteskoler, hvor direkte importerede planter indgår i den al-

mindelige videre produktion, skal medregne salget af disse 

produkter, hvor der tilsvarende kan fradrages for indkøbte 

planter. 

 

Havecentre skal ikke medregne salg af indkøbte potteplanter, 

snitblomster og blomsterløg og knolde såfremt, der blot er tale 

om videresalg. Indkøb af disse grupper som halvfabrikata, 

altså hvor der er tale om en videreproduktion, skal dog med-

regnes i såvel salg som i fradrag for indkøb. Posterne skal an-

føres i hver sin rubrik, der må ikke anføres nettotal.  

Se kategoriliste på www.produktionsafgiftsfond.dk . 

 

 

 

 

Vedr. punkt 8. 

Her anføres al bruttoomsætning for frugt og bær excl. mervær-

diafgift. Omsætningen opgøres for hver afgiftspligtig produkt-

gruppe og må ikke reduceres med afgifter til salgsforeninger 

o.l., ligesom planter, frø, sporer, emballage og enhver anden 

form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes. 

Producenter af kernefrugt med eget lager kan fradrage udgif-

ter til emballage og tilkøbt salgsfragt begge excl. moms. Fra-

dragene skal være dokumenterbare på fakturagrundlag. Fra-

dragene anføres i den dertil beregnede rubrik.  

 

Afgifter 

Afgifterne indbetales af virksomheden det pågældende år i to 

rater, senest henholdsvis den 31. maj og den 30. november til 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter  jf. be-

kendtgørelsens § 5.  

Såfremt den samlede afgift er kr. 10.000 eller derunder, indbe-

tales hele beløbet senest den 31. maj.  

 

Renter. 

Afgifter der ikke kan betales rettidigt på grund af forsinket ind-

sendelse af skema medfører rentekrav i henhold til bekendtgø-

relsen. 

 
Skema inddrivelse 

I henhold til bekendtgørelse om administration af promille- 

og produktionsafgiftsfonde § 27 medfører manglende indsen-

delse af oplysninger overdragelse til politiet. 

 

Straffebestemmelser 

Bekendtgørelsens § 10 omhandler bødestraf ved manglende 

indsendelse af opgørelsen, manglende afgivelse af supple-

rende oplysninger, afgivelse af urigtige oplysninger og erklæ-

ring samt manglende betaling af afgiften. 

http://www.produktionsafgiftsfond.dk/
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VIGTIGT NYT 
Ny bekendtgørelse for 2021 

 
 
 
Opkrævningsbekendtgørelsen for 2020 er ændret væsentligt på 3 punkter: 
 

1. Attestation af afgiftsgrundlag. 
Attestationskravet er hævet fra 2 mio. kr. til 10 mio. kr. 
Afgiftsgrundlag under 10 mio. kr. bekræftes på tro og love af virksomheden på skemaet. 
Afgiftsgrundlag på 10 mio. kr. og derover skal attesteres af en godkendt revisor eller en økonomi- og 
regnskabskyndig konsulent. 
 

A. Godkendte revisorer (statsautoriserede eller registrerede) skal erklære sig om opgørelsens 
overensstemmelse i henhold til ISRS 4400 DK (§ 4 stk. 6). 
Erklæringen afgives i et skema som hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Revisorer må således ikke påtegne selve 
oplysningsskemaet og heller ikke afgive erklæringen på anden måde end i den lovhjemlede erklæring. 
 

B. Uafhængig økonomi- og regnskabskyndige konsulenter skal erklære sig om opgørelsens over-
ensstemmelse med virksomhedens registreringer og bogholderi som værende korrekt kategori-
seret på skemaet (§ 4 stk.7). 
Erklæringen afgives i et skema som hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Økonomikonsulenter må således ikke på-
tegne selve oplysningsskemaet og heller ikke afgive erklæringen på anden måde end i den lovhjemlede erklæring. 
Konsulentens attestationsberettigelse skal kunne verificeres. 
 

C. Links: 
Landbrugsstyrelsen   https://lbst.dk/om-os/tilsyn-med-fonde/ 
Produktionsafgiftsfonden  www.produktionsafgiftsfond.dk 
  

2. Kontrol af indberetninger. 
Udtagelse af et antal indsendte opgørelser til stikprøvekontrol skal fortages af fondssekretariatet jf. § 7. Stikprøverne udta-
ges for opgørelser med et afgiftsgrundlag på under 10 mio. kr. Der kan være tale om supplerende oplysninger og dokumen-
tation i form af regnskabsmateriale og korrespondance m.v. 
 

3. Betalingsvægring m.v. 
Bekendtgørelsens § 10  er udvidet med bødestraf for: 

1. Manglende afgiftsbetaling 
2. Afgivelse af urigtig erklæring 
3. Undladelse af afgivelse af supplerende oplysninger m.v. 

 
Med forslag om at videresende de vigtige nyheder til revisor eller økonomikonsulent  

ønsker fondssekretariatet i Dansk Gartneri alle et godt og udbytterigt 2021 
 
 

https://lbst.dk/om-os/tilsyn-med-fonde/
http://www.produktionsafgiftsfond.dk/


Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, § 10, stk. 2 og 3, og § 24
i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs for‐
ordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik
finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget
m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af
6. februar 2020, og efter indstilling fra Produktionsafgifts‐
fonden for frugt og gartneriprodukters bestyrelse fastsættes
efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendt‐
gørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrel‐
sens opgaver og beføjelser:

§ 1. Af al danskproduceret frugt og alle danskproducerede
gartneriprodukter omfattet af den fælles markedsordning for
landbrugsprodukter betales en afgift. Afgiften, der opkræves
som en omsætnings- og grundafgift, anvendes til fremme
af erhvervsøkonomiske foranstaltninger inden for produktio‐
nen og afsætningen af frugt og gartneriprodukter. Afgiftsbe‐
løbene indgår i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gart‐
neriprodukter, jf. § 5.

Stk. 2. Danskproducerede gartneriprodukter er gartneri‐
produkter, som produceres af de virksomheder, der er nævnt
i stk. 5, nr. 1 og 3, og produceres eller afsættes af de virk‐
somheder, der er nævnt i stk. 5, nr. 2.

Stk. 3. Følgende gartneriprodukter er omfattet af afgifts‐
pligt:
1) Potteplanter, herunder afskårne blomster, snitgrønt,

blomsterløg og -knolde (tørløg, tørknolde og løgblom‐
ster).

2) Grøntsager på friland eller i væksthus samt dyrkede
svampe.

3) Planteskoleplanter.
4) Kernefrugt, stenfrugt og busk- og bærfrugt.

Stk. 4. Undtaget fra afgiften er juletræer (uden rod),
grangrene, fyrregrene, mos, lav, græs o.lign. til buketter og
pynt, birkegrene, pilegrene samt tørrede, farvede, blegede
og imprægnerede blade, samt grene og andre plantedele
under toldposition 06.04.

Stk. 5. Afgift påhviler følgende virksomheder:
1) For potteplanter, afskårne blomster, snitgrønt, bloms‐

terløg og -knolde (tørløg, tørknolde og løgblomster),
grøntsager og dyrkede svampe påhviler afgiften den
virksomhed, der producerer sådanne produkter.

2) For planteskoleplanter påhviler afgiften den virksom‐
hed, der producerer eller afsætter planteskoleplanter.

3) For kernefrugt, stenfrugt og busk- og bærfrugt påhviler
afgiften den virksomhed, der producerer sådanne pro‐
dukter.

Stk. 6. Videreforarbejdning af egne produkter, der er
nævnt i stk. 3, nr. 2 og 4, er omfattet af den afgiftspligt,
der påhviler virksomhederne, jf. stk. 5, nr. 1 og 3.

§ 2. For en afgiftspligtig virksomhed, som nævnt i §
1, stk. 5, nr. 1, er afgiftsgrundlaget virksomhedens omsæt‐
ning ekskl. merværdiafgift i foregående kalender- eller regn‐
skabsår. Omsætningen opgøres for hver afgiftspligtig vare‐
gruppe, med fradrag af indkøbsprisen ekskl. merværdiafgift
for indkøbte planteprodukter. For varegrupperne potteplan‐
ter og blomsterløg og -knolde (tørløg, tørknolde og løg‐
blomster) er der ikke fradrag for indkøbte planteprodukter,
jf. 2. punktum.

Stk. 2. For en afgiftspligtig virksomhed, som nævnt i § 1,
stk. 5, nr. 2, er afgiftsgrundlaget virksomhedens omsætning
af planteskoleplanter ekskl. merværdiafgift i foregående ka‐
lender- eller regnskabsår. Omsætningen reduceres med ind‐
købsprisen for indkøbte planteskoleplanter ekskl. merværdi‐
afgift.

Stk. 3. For en afgiftspligtig virksomhed, som nævnt i
§ 1, stk. 5, nr. 3, er afgiftsgrundlaget virksomhedens om‐
sætning ekskl. merværdiafgift i foregående kalender- eller
regnskabsår. Omsætningen opgøres for hver afgiftspligtig
varegruppe. Virksomheder, der selv pakker kernefrugt, kan
fratrække udgifter til emballage og udgifter til tilkøbt trans‐
port til grossist i omsætningen.

§ 3. For afgiftspligtige virksomheder, jf. §§ 1 og 2, op‐
kræves en grundafgift på 1000 kr., samt en omsætningsaf‐
gift, jf. stk. 2-9.

Stk. 2. For potteplanter, afskårne blomster, snitgrønt,
blomsterløg og -knolde (tørløg, tørknolde og løgblomster)
er afgiften 1,60 ‰ af afgiftsgrundlaget.

Stk. 3. For grøntsager dyrket på friland er afgiften 3,00 ‰
af afgiftsgrundlaget.

Stk. 4. For grøntsager dyrket i væksthus er afgiften 2,00
‰ af afgiftsgrundlaget.

Stk. 5. For dyrkede svampe er afgiften 0,25 ‰ af afgifts‐
grundlaget.

Stk. 6. For planteskoleplanter er afgiften 4,50 ‰ af af‐
giftsgrundlaget.

Lovtidende A
2020 Udgivet den 5. december 2020
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Stk. 7. For kernefrugt er afgiften 5,00 ‰ af afgiftsgrund‐
laget.

Stk. 8. For stenfrugt er afgiften 4,65 ‰ af afgiftsgrundla‐
get.

Stk. 9. For busk- og bærfrugt er afgiften 4,60 ‰ af afgifts‐
grundlaget.

§ 4. Afgiftspligtige virksomheder skal hvert år pr. 31.
december udarbejde en opgørelse til Produktionsafgiftsfon‐
den for frugt og gartneriprodukter over afgiftsgrundlaget for
gartneriprodukter i foregående kalender- eller regnskabsår
til brug for afgiftsberegningen.

Stk. 2. Opgørelsen skal afgives på et oplysningsskema,
som kan rekvireres ved kontakt til Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneriproduker og er tilgængelig på Produk‐
tionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters hjemmesi‐
de.

Stk. 3. Opgørelsen skal indsendes senest den 30. april
til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter,
Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Stk. 4. Hvis virksomhedens afgiftsgrundlag er under
10.000.000 kr., skal virksomheden bekræfte på tro og love,
at de oplysninger, som er afgivet på oplysningsskemaet, jf.
stk. 2, er korrekte.

Stk. 5. Hvis virksomhedens afgiftsgrundlag er på
10.000.000 kr. eller derover, skal en godkendt revisor eller
en uafhængig økonomi- og regnskabssagkyndig konsulent
attestere opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens
registreringer og bogholderi.

Stk. 6. Den godkendte revisor skal erklære sig om den
i stk. 5, nævnte opgørelse. Erklæringen skal være i over‐
ensstemmelse med ISRS 4400 DK, som er den internatio‐
nale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regn‐
skabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Revisoren skal indsende erklæringen i et
skema, som kan rekvireres ved kontakt til Landbrugsstyrel‐
sen og er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 7.  Den uafhængige økonomi- og regnskabssagkyndi‐
ge konsulent skal ved attestationen af den i stk. 5 nævnte op‐
gørelse, bekræfte, at de på oplysningsskemaet anførte beløb
er i overensstemmelse med virksomhedens registreringer og
bogholderi og er korrekt kategoriseret på skemaet. Den uaf‐
hængige økonomi- og regnskabssagkyndige konsulent skal
indsende attestationen i et skema, som kan rekvireres ved
kontakt til Landbrugsstyrelsen og er tilgængelig på Land‐
brugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 8. Hvis der ved virksomhedsophør ikke sker afmel‐
ding i CVR registeret med aktivitet indenfor det afgiftsplig‐
tige område, bortfalder kravet om udarbejdelse af den i stk.
1, nævnte opgørelse efter udgangen af det andet kalender-
eller regnskabsår efter virksomhedsophøret.

Stk. 9. Ved driftsophør af gartneriprodukter (grøntsager på
friland) bortfalder kravet om udarbejdelse af den i stk. 1,
nævnte opgørelse efter udgangen af det tredje kalender- eller
regnskabsår efter driftsophøret.

§ 5. Den forfaldne afgift skal indbetales af virksomheden
i to rater, senest 31. maj og 30. november til Produktionsaf‐
giftsfonden for frugt og gartneriprodukter, Hvidkærvej 29,
5250 Odense SV.

Stk. 2. Såfremt det samlede afgiftsbeløb er på 10.000 kr.
eller derunder, indbetales hele beløbet til fonden senest den
31. maj.

§ 6. Hvis det fremgår af opgørelsen til Produktionsafgifts‐
fonden for frugt og gartneriprodukter, at det samlede afgifts‐
grundlag er på 50.000 kr. eller derunder, opkræves de i § 3,
stk. 1, nævnte afgifter ikke.

§ 7. Fonden udtager årligt et antal opgørelser, jf. § 4, stk.
1, til stikprøvekontrol. Stikprøvekontrollen udtages af opgø‐
relser under 10.000.000 kr., jf. § 4, stk. 4, og af opgørelser
attesteret af uafhængige økonomi- og regnskabssagkyndige,
jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2. Fonden kan pålægge virksomheden, hvis opgørelse
er udtaget til stikprøve, at udlevere supplerende oplysninger
og dokumentation i form af regnskabsmateriale, bilag, kor‐
respondance mv. til brug for fondens vurdering af opgørel‐
sens korrekthed.

§ 8. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter land‐
brugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til
den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra
forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst
50 kr.

§ 9. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter § 11 i
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de
i § 8 nævnte rentebeløb.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i
landbrugsstøtteloven straffes med bøde den, der:
1) Undlader at betale afgift i henhold til §§ 3 og 5.
2) Undlader at indsende opgørelse i henhold til § 4, stk. 1

og 3.
3) Afgiver urigtige erklæring i henhold til § 4, stk. 4.
4) Undlader at udleverer supplerende oplysninger og do‐

kumentation i henhold til § 7, stk. 2.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso‐

ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1755 af 30. november 2020 om

produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 4. december 2020

Jette Petersen

/ Christina Holm Davidsen

4. december 2020. 2 Nr. 1814.
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