Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer – februar 2017
Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en
ansøger dør eller går konkurs.
Vi opretter fuldmagter til konkurs- eller dødsboet og en eventuel landbrugskonsulent. Med en
fuldmagt har boet og eventuelt en konsulent adgang til ansøgninger, betalingsrettigheder og
tilknyttede dokumenter, fx relevante breve.
For at give en landbrugskonsulent elektronisk fuldmagt i Tast selv-service, skal konkurs- og dødsboer
benytte en papirfuldmagt. Vi skal modtage fuldmagten senest 1. april, så vi kan nå at give
fuldmagtshaveren adgang til boets skemaer og markkort i god tid inden ansøgningsfristen. Hvis vi
modtager fuldmagten efter 1. april 2017, bærer boet den fulde risiko for eventuel overskridelse af
ansøgningsfrist og lignende.
Gå til papirblanket til fuldmagt
Det fremgår af dette dokument, hvornår det er nødvendigt at overdrage betalingsrettigheder samt
producentskifte eventuelle miljø- eller økologitilsagn. Hvis du ikke gør det, kan støtten ikke
udbetales, og vi kan stille krav om tilbagebetaling af miljø- og økologitilskud.
Læs om frister og om hvordan du gør via de to links herunder. Bemærk, at økologisk status for
marker og dyr skal producentskiftes straks.
Læs mere om overdragelse af betalingsrettigheder
Læs mere om producentskifte af tilsagn og hent skemaer

Processen er følgende:
Konkursbo
Hvordan starter

NaturErhvervstyrelsen undersøger løbende i Statstidende, hvilke

processen?

ansøgere, der er overgået til konkursbehandling.
Kurator eller konsulent bør dog alligevel give besked i tilfælde af
konkurs, da personlige konkurser ikke fremgår af Statstidende.

Hvad gør

NaturErhvervstyrelsen opretter en elektronisk fuldmagt til kurator fra

NaturErhvervstyrelsen,

CVR-nummeret gældende for et år. Vi lukker IKKE eksisterende

når der er modtaget

fuldmagter fra ansøger til eventuelle landbrugskonsulenter, før vi får

besked?

meddelelse om konkursens indtræden. Det betyder, at eksisterende
fuldmagter kan bruges, til vi får besked om konkursens indtræden.
Hvis konsulenten får brug for at rette i ansøgningen eller lignende,
inden han har fået en ny fuldmagt fra kurator, kan konsulenten bruge
den eksisterende fuldmagt. Sådanne ændringer bør kun foretages efter
aftale med kurator.

Konkursbo
Foretager konsulenten dispositioner udenom kuratoren, vil
NaturErhvervstyrelsen kunne annullere dispositionen, hvis kurator gør
indsigelse.
Hvad skal kurator eller

Kurator skal indsende en papirfuldmagt til en evt. landbrugskonsulent

konsulenten gøre

eller andre. Vi skal modtage papirfuldmagten senest 1. april, hvis

derefter?

kurator skal være sikker på, at konsulenten kan nå at søge støtte eller
overdrage betalingsrettigheder rettidigt.
Hvis fællesskemaet ikke er sendt inden konkursens indtræden, skal
konkursboet sende det som ansøger.
Hvis fællesskemaet er indsendt, indtræder konkursboet automatisk i
alle ansøgerens forpligtelser, og betalingsrettigheder skal ikke
overdrages, ligesom eventuelle miljø- og økologitilsagn IKKE skal
producentskiftes. Det samme gælder for ansøgning om slagtepræmie og
eventuel økologisk status på marker og dyr.

Hvad gør

Den elektroniske fuldmagt oprettes fra ansøgers CVR-nummer til

NaturErhvervstyrelsen

fuldmagtshaver.

så derefter?

Hvis der er oprettet et nyt CVR- nummer til boet, eller hvis kurator
flytter landbruget til sit eget CVR- nummer, kan boet risikere, at det
ikke overholder betingelserne for støtte, og at støtten dermed ikke
umiddelbart kan udbetales. Hvis man er i denne situation, skal man
kontakte NaturErhvervstyrelsen, og vi vil se på sagen.
Vi fraråder, at kurator flytter landbruger til eget eller et nyt CVRnummer.

Hvad skal kurator eller

Når boet nærmer sig sin afslutning, og landbrugsejendommen skal

konsulenten gøre

sælges, skal boet overdrage betalingsrettigheder den til nye ejer og

derefter?

eventuelt foretage et formelt producentskifte af tilsagn til samme.
Vi producentskifter ikke fællesskemaet fra konkursboet til køber.
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Dødsbo - privat skifte
Hvordan starter

NaturErhvervstyrelsen indhenter skifteretsattest. En eventuel

processen?

konsulent eller andre kan også sende attesten til os.

Hvad gør

Vi opretter fuldmagt til vedkommende, der fremgår af

NaturErhvervstyrelsen,

skifteretsattesten samt skiftefuldmagt(er).

når der er modtaget

Fuldmagtshaver kan herefter give fuldmagt til fx en konsulent ved at

besked?

indsende en papirfuldmagt og samtlige skiftefuldmagter.
Samtlige fuldmagter oprettes i afdødes CPR-nummer, da CVR-kunden
ophører i vores systemer ved dødsfald.
Det betyder, at vi producentskifter afdødes Fællesskema fra CVR- til
CPR-nummer. Betalingsrettigheder og eventuelle miljø- og
økologitilsagn er i forvejen registreret på både CVR- og CPR-nummer.

Hvad skal boet gøre?

Hvis boet ikke ønsker at indtræde i forpligtelserne ved eventuelle
miljø- og økologtilsagn, skal boet anmelde dette som force majeure
senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren eller
dennes befuldmægtigede er i stand til at give en sådan meddelelse.

Når ejendommen skal sælges eller overdrages til en arving, skal boet
overdrage betalingsrettigheder og anmode om producentskifte af
eventuelle miljø- og økologitilsagn til køber eller arving.

Dødsbo - uskiftet bo
Hvordan starter

NaturErhvervstyrelsen indhenter skifteretsattest. En eventuel

processen?

konsulent eller andre kan også sende attesten til os.

Hvad gør

NaturErhvervstyrelsen flytter afdødes betalingsrettigheder og

NaturErhvervstyrelsen,

eventuelle miljø- og økologitilsagn til længstlevende ægtefælles CPR-

når der er modtaget

nummer.

besked?

Længstlevende ægtefælle vil herefter råde over betalingsrettighederne
og have muligheden for enten at sælge eller bortforpagte
betalingsrettighederne eller selv søge om støtten.

Hvad skal længstlevende

Hvis den længstlevende ægtefælle ønsker at give fuldmagt til en

ægtefælle gøre?

landbrugskonsulent eller andre, skal fuldmagten som udgangspunkt
gives elektronisk i Tast selv-service.
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Dødsbo - uskiftet bo
Vil længstlevende ægtefælle ikke selv søge om støtte, kan vi oprette en
papirfuldmagt fra længstlevende ægtefælle og til fx en konsulent, som
herefter kan videreoverdrage betalingsrettighederne og
producentskifte eventuelle tilsagn til tredjemand. Dette forudsætter, at
længstlevende ægtefælle eller konsulent indsender en papirfuldmagter
og vi har modtaget skifteretsattesten som dokumentation for
udlevering til uskiftet bo.
Vi producentskifter afdødes Fællesskema til længstlevende ægtefælles
CPR-nummer, således at udbetalingen af støtte kan finde sted. Vi
producentskifter ikke fællesskemaet til tredjemand.

Dødsbo - udleveret til bobestyrer (bobestyrer bo)
Hvordan starter

NaturErhvervstyrelsen indhenter skifteretsattest. Konsulent eller

processen?

bobestyrer kan også sende skifterestattest til os.

Hvad gør

NaturErhvervstyrelsen opretter en fuldmagt til bobestyrer til afdødes

NaturErhvervstyrelsen,

CPR-nummer.

når der er modtaget
besked?

Betalingsrettigheder og eventuelle miljø- og økologitilsagn bliver
stående i afdødes CVR- eller CPR-nummer, indtil det er fastlagt, hvad
der skal ske med boet. Det samme gælder for ansøgning om
slagtepræmie og eventuel økologisk status på marker og dyr.

Hvad skal boet eller

Vi opretter papirfuldmagt til fx en konsulent, men dette forudsætter, at

konsulenten gøre

boet/bobestyrer indsender en papirfuldmagt til en konsulent eller

derefter?

anden repræsentant. Vi skal modtage papirfuldmagten senest 1 april i
ansøgningsåret, hvis boet vil være sikker på at kunne søge om støtte
eller overdrage betalingsrettigheder rettidigt.
Hvis konsulenten får brug for at rette i ansøgningen eller lignende,
inden vi har oprettet en ny fuldmagt fra boet, kan konsulenten bruge
den eksisterende fuldmagt. Sådanne ændringer bør kun foretages efter
aftale med bobestyrer.

Foretager konsulenten dispositioner udenom bobestyreren, vil
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Dødsbo - udleveret til bobestyrer (bobestyrer bo)
NaturErhvervstyrelsen kunne annullere dispositionen, hvis bobestyrer
gør indsigelse.
Sker dødsfaldet inden ansøgningsfristen, afgør boet, hvem der råder
over arealerne på ansøgningsfristen, og hvem der derfor er berettiget til
at indsende ansøgningen.
Hvis dødsfaldet sker, mens sagsbehandlingen er i gang, og der er søgt i
en enkeltmandsvirksomheds CVR-nummer, vil det ikke forhindre
udbetalingen af støtte, da der er en direkte reference mellem afdødes
CVR- og CPR-nummer. Det kan dog forsinke udbetalingen.
Er der tale om en anden virksomhedsform (I/S, A/S eller ApS), flytter
vi ikke ansøgningen.
Hvis boet ikke ønsker at indtræde i forpligtelserne ved eventuelle
miljø- og økologtilsagn, skal boet anmelde dette som force majeure
senest 15 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren eller
dennes befuldmægtigede er i stand til at give en sådan meddelelse.

Når det er fastlagt, hvad der skal ske med boet, skal boet overdrage
betalingsrettigheder og foretage et formelt producentskifte af
eventuelle miljø- og økologitilsagn til arvinger/tredjemand.
Hvad gør

Fuldmagt til en konsulent oprettes i ansøgers CPR-nummer.

NaturErhvervstyrelsen

Anmoder boet om producentskifte, behandler vi anmodningen,

så derefter?

hvorefter vi flytter ansøgningen, hvis vi finder det nødvendigt. Det vil
kun ske, hvis der er problemer med udbetalingen.
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