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Nyt om Navne

50 ÅRS FØDSELSDAG

60 ÅRS FØDSELSDAG

7. december 
Dan Lau Nielsen, Lagerarbejder, Nr. Alslev

Økonomidirektør og Chief Finan-
cial Officer i DLF, Morten Ander-
sen, fylder 60 år den 27. oktober 
2019.
Med en baggrund i revisionsbran-
chen skiftede Morten ret hurtigt 
side til fordel for virksomhederne, 
og vi har i DLF nydt godt af dette 
de seneste 22 år.
Ud over at have et knivskarpt blik 
for tallene er Mortens interesse i 
høj grad virksomhedens samlede 
præstation, og ikke mindst be-

stræbelserne på at være med til at forbedre denne.
Det sker blandt andet i et konstruktivt samspil mellem Morten og  
økonomiorganisationen på den ene side og de ansvarlige for driften på 
den anden. 

Nyt om navne

60 ÅRS FØDSELSDAG
16. november 2019
Ellen Marie Nielsen, kontorassistent, Boelshøj, Store Heddinge

16. november
Gudmund Schack Petersen, Lagerarbejder, Randers

Morten er altid særdeles godt forberedt til sine møder, og han har kun  
i begrænset omfang tålmodighed til at høre på alt for mange og lange 
afvigelsesforklaringer. Det væsentlige er, hvad der kan gøres for at  
forbedre tingene fremadrettet.
Er man ansat i Mortens organisation i Danmark eller ude i verden, vil 
man vide, at ordet ”overspringshandling” ikke findes i hans ordbog. 
Morten går foran med en imponerende energi, og opgaverne løses  
målrettet og med ret direkte kommunikation. 
Morten har været en meget vigtig del af direktionen på DLFs vækst-
rejse gennem mange år, og han har en stor del af æren for, at vi er nået 
godt igennem. 
Sideløbende med arbejdet i DLF finder han på uforklarlig vis tid til både 
sejlsport og andre sportslige udfoldelser samtidig med, at han er en 
super god kollega. Tillykke med dagen!

Truels Damsgaard

Produktionsafgift igen fra 2019  
– men uden moms
Indtil høst 2017 blev frøavleren via slutafregningen opkrævet to 
promille til Brancheudvalget for Frø samt to promille til Frøafgifts- 
fonden. Afgiften beregnes af bruttoafregningsbeløbet. 
I 2018 blev der som følge af tørken ekstraordinært ikke opkrævet 
produktionsafgift til Frøafgiftsfonden på grund af hjælpepakken til 
landbruget. 
Frøafgiftsfondens bestyrelse har besluttet, at der fra og med høst 
2019 igen skal opkræves to promille i produktionsafgift. Skatte- 
rådet og Skattestyrelsen har dog lavet en afgørelse, der betyder, at 
produktionsafgiften til Frøafgiftsfonden ikke skal være moms- 
belagt, og dermed er fonden ikke momspligtig. 

Derfor vil DLF opkræve fra og med høstår 2019:
 To promille af bruttoafregningsbeløbet til Frøafgiftsfonden 

 – uden moms
 To promille af bruttoafregningsbeløbet til Brancheudvalget 

 for Frø – med moms.  


