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Resumé 

 

The Water sector Act in Denmark primary purpose is in conflict with the rules of company laws. 

The method to calculate the valuation in the Water Sector Act differs from the methods and 

definition used to calculate the valuation after the rules of company law. This rises the challenges 

of what a marked value is set and defined by. 

A court case is running in Denmark, to define and evaluate how these water companies should 

value their assets. If the methods from company law is favored, then the water sector is obliged to 

pay 22 Billion Danish kroner in taxes over the next coming years. 

This thesis is an investigation in the company law and the Water Sector Act to identify the 

problems within the laws and make a suggestion on how to solve the issues. 
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Indledning og problemstilling: 

Introduktion og søgning: 

Af de 6 grundlæggende næringsstoffer – proteiner kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer, mineraler 

og vand – er vand langt det mest betydningsfulde næringsstof i et menneskes krop. Over 70% af 

vores kropsvægt er vand1. Vand er derfor menneskets vigtigste livskilde. FN’s generalforsamling 

vedtog i 20102, at rent drikke vand og sanitet er en menneskerettighed.  

1,2 milliarder3 mennesker lever i dag uden rent vand. Vand er et sårbart område at regulere og 

tjene penge på, da det er livsnødvendigt for alle mennesker, for at overleve. Mennesket kan 

overleve uger uden mad, men uden adgang til rent drikke vand, kan det medføre alvorlige 

konsekvenser i form af sygdom og dødsfald. 

Rettighederne og den ubegrænsede adgang til rent drikkevand har stor fokus fra medierne, 

civilbefolkningen og verdensøkonomien. Peter Brabeck-Letmathe, koncerndirektør i 

multinationale koncern Nestle, har været fremme i pressen og udfordre FN’s 

menneskerettighedsråd omkring lovgivningen på vandområdet. Brabeck-Letmathe mener at vand 

er en menneskerettighed, men at vand er en knap ressource og hvis der ikke kommer øget 

lovgivning, regulering og en pris på vand, så kan det have store konsekvenser for fremtiden.  

EU direktivet4 og Verdensbanken5 råder landene i Afrika til at sælge ud af deres vandressourcer, 

for at komme ud af deres fattigdom. Flere lande i EU har allerede privatiseret vandsektoren og 

solgt ud af vandsektoren fra den offentlige myndighed til private multinationale vandselskaber. 

Portugal startede med privatisering af vandsektoren, efterfulgt af Grækenland, mens England har 

haft vandsektoren privatiseret siden 19896. Dette har været en reaktion fra landene for at komme 

ud af deres økonomiske krise og har derfor skabt muligheden for private aktører at træde ind på 

markedet og begynde at skabe profit på vandsektoren. Hvor det ikke før har været muligt, er der 

                                                      
1 http://www.alun.dk/vaeskebalance/vand-er-kilden-til-liv.html 
2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292&lang=E 
3 http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml 
4 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/erd-consca-report-summary-20110101_da.pdf 
5 http://water.worldbank.org/node/83755 
6 http://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/rpt_com_devwatindust270106.pdf - side 33 afsnit 4.3.1 

http://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/rpt_com_devwatindust270106.pdf
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nu opstået et marked og flere forretningsmennesker spekulerer på vandpriserne som en fremtidig 

aktie. Vand bliver i dag betragtet som nutidens ”blå guld”. 7 

Danmark er blevet anslået til at have de højeste priser på vand ifølge Carsten Smidt fra 

Konkurrence og forbruger styrelsen8 I 2007 blev vandsektoren i Danmark privatiseret og der blev 

indført en vandsektorlov som trådte i kraft den 1. juli 20099. Formålet med vandsektorloven var at 

udskille vandsektoren væk fra kommunerne. Dette skulle ske for opnå økonomiske fordele i form 

af effektivitet, konkurrence og gennemsigtighed i sektoren, således at vandsektoren i Danmark 

kunne være førende inden for miljø, kvalitet og innovation. Et forsyningssekretariat blev oprettet 

for at regulere og lovgive inden for området. Et prisloft blev etableret for at opretholde stabile 

priser på vand, samt for at få en benchmarking mellem forsyningsselskaberne. Hertil skulle 

forsyningsselskabernes tal standardiseres og opgøres til brug for værdiansættelser, regnskab, skat 

og miljøkrav10. De forsyninger, som er omfattet af vandsektorloven indtræder som skattepligtige 

til Danmark med virkning fra den 1. januar 2010 og er underlagt selskabsrettens regler. 

Vandsektorloven og de selskabsretlige regler har modstridende formål og regler som giver 

forsyningerne nogle udfordringer og problemstillinger som i sidste ende resulterer i større 

skattemæssige betalinger, som forbrugerne skal betale. 300 selskaber har lagt sag an mod 

skatteministeriet og sagerne kører stadig i Østre Landsret. Sagen er fortsat ikke afsluttet.   

Denne afhandling har til formål at finde ud af, hvad den skattemæssige behandling er af 

vandsektoren og hvilke reguleringer vandsektoren er underlagt, som har effekt på det 

skattemæssige perspektiv inden for vandsektoren. Hertil vil skattesagen undersøges nærmere ved 

at identificere, undersøge, analysere og komme med en vurdering af hvad alternativet til disse 

problemstillinger kan være. 

  

                                                      
7 http://www.right2water.eu/da/node/279 
8 http://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-har-europas-hoejeste-vandpriser 
9 Stk. 2. §§ 4 og 5, § 15, stk. 1, 1. pkt., § 18, stk. 1, og § 37 trådte i kraft den 1. januar 2010 i Vandsektorloven 
10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125346 
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Problemstillingen, der skal løses: 

I afhandlingen er der valgt at rette fokus på den skattemæssige behandling af vandsektoren. Hertil 

vil der være fokus på at analysere den retsmæssige position Danmark står i pr. dags dato i forhold 

til selskabsretten og lovgivningen hertil inden for vandsektoren.  

 

Følgende problemformulering er opstillet for analysen: 

 

 

 

En struktureret gennemgang af skattelovgivning på vandsektoren vil gennemgås for at forstå 

sammenhængen og opbygningen af lovgivningen. 

For at besvare hovedproblemformulering, er der opstillet følgende underspørgsmål for at besvare 

denne. 

 

 

 

Der vil gennemgås de regler, der adskiller skattepligtige forsyninger fra ikke skattepligtige 

forsyninger. Næste underspørgsmål vil der være fokus på regler uden for selskabsretten, der har 

effekt på den skattemæssige behandling af vandsektoren. 

 

 

 

Vand – og spildevandsværker, som er skattepligtige er underlagt skattemæssige krav, som vil 

besvares i næste underspørgsmål. 

Problemformulering: Hvordan behandles vand- og spildevandsværker 

skattemæssigt? 

 

2. Underspørgsmål: Hvordan influerer lovgivningen fra vandsektorloven, 

den skattemæssige behandling af Vandsektoren? 

1. Underspørgsmål: Hvilke vand- og spildevandsværker er skattepligtige og, 

hvilke er ikke skattepligtige? 
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Et case eksempel vil gennemgås for at identificere problemstillinger vandsektoren gennemgår 

 

 

 

 

Der er opstillet en case for at vise den skattemæssige problemstilling for et enkelt selskab, dette er 

gjort for at opnå den grundlæggende forståelse af Danmark historiens måske største skattesag, 

der lige nu kører i Landsskatteretten. 

 

 

 

 

Anbefalinger fra offentlige instanser og eksperter vil medtages for at se, hvilke områder den 

skatteretsmæssige lovgivning kan forbedres til gavn for vandsektoren, miljøet og forbrugerne. 

 

  

 4. Underspørgsmål:  Hvilke problemstillinger ses ved gennemgang af et 

vandværks reguleringsmæssige regnskab sammenlignet med den 

skattemæssige opgørelse og værdiansættelsen af virksomhedens aktiver?  

 

 

 

5. Hvilke faktorer og ændringer kan foretages for at håndtere de skattemæssige 

problemstillinger, således at det er til gavn for vandsektorlovens oprindelig formål?  

 3. Underspørgsmål:  Hvilke selskabsretlige krav er vand- og 

spildevandsværkerne underlagt, når de er skattepligtige? 
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Metode og afgrænsning 

Det er nødvendigt at starte med at have en forudsætning for afhandlingen. Hertil er det vigtigt at 

forstå de metoder, der anvendes i opgaven for at konkludere på de fundne problemstillinger. I 

dette afsnit vil metoden og strukturen for afhandlingen gennemgås. 

Juridisk metode 

De danske retskilder inddeles i henholdsvis regulering, retspraksis, rets sædvaner og forholdets 

natur. Ifølge retskildelæren, er der ingen rangordning mellem de forskellige love, hvorfor de 

forskellige retskilder alle tillægges samme gyldighed i løsningen af en retslig tvist. Retskildelæren 

er ligeledes læren om retskildernes indhold og prioritering i forhold til hinanden, samt deres 

forpligtende virkning og legitimation11. 

Den juridiske fortolkning, som bruges til at analysere og anvende de danske retskilder, er den 

retsdogmatiske fortolkning mellem retskilderne og deres gyldighed. I retsdogmatikken er der en 

rækkefølge i analysen af retskilderne, hvorefter der tages udgangspunkt i reguleringen, så 

retspraksis, derefter retssædvaner og forholdets natur til sidst. Gennem denne retsdogmatiske 

fortolkning søges således at finde frem til henholdsvis faktum, retsfaktum, jus og retsfølge i en 

konkret sag12. 

Ved hjælp af den retsdogmatiske fortolkning, vil afhandlingen tage udgangspunkt i de retskilder, 

der er relevante for ovenstående problemstilling, herunder relevant dansk regulering (love, 

bekendtgørelser) samt domme og afgørelser for derigennem at beskrive og fortolke gældende 

dansk ret, med henblik på at besvare de juridiske problemstillinger. 

 

Undersøgelse og afgrænsning 

Afhandlingen er opbygget med henblik på at læseren har en grundlæggende forståelse inden for 

dansk skatteret, jura samt et kendskab til regnskab og økonomi.  

Denne opgave bygger primært på empiri og teori, hertil evalueringer og anbefalinger der ligger 

tilgængeligt offentligt samt informationer indhentet fra eksterne kilder. Der foreligger også 

                                                      
11 Nielsen, m.fl. (2008; 28) 
12 7 Nielsen, m.fl. (2008; 31-34). 
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materiale modtaget fra PwC og derud over er der foretaget interviews af økonomiske rådgivere. 

Hertil er der foretaget interview af Michael Kruse Bak, der er Statsautoristeret Revisor for 

vandforsyninger i PwC, revisionsfirma. Mette Hartzberg, der er værdiansættelsesspecialist i PwC, 

og Miriam Ruth Sørensen, der er adjunkt fra CpH Business og tidligere ansat i 

Forsyningssekretariatet. Noter af Interviews er vedhæftede som bilag i afhandlingen og er anvendt 

igennem opgaven.  

Afhandlingen er afgrænset i forhold til elementer og problemstillinger i vandsektorloven, som ikke 

har med den skatteretslige behandling af vandsektoren. Dele af vandsektorloven er medtaget 

således at der kan analyseres eller fortolkes, men der er kun medtaget elementer, der har direkte 

eller indirekte indflydelse eller sammenhæng med den skatteretsmæssige behandling af 

vandsektoren. Hertil udtales der ikke omkring andre problemstillinger, der ligger inden for 

vandsektorloven eller andre love som ikke har med den skattemæssige behandling af 

vandsektoren.  

Der er medtaget de selskabsretlige og den skatteretsmæssige lovgivning der er relevante for at 

forstå sammenhængen til den skattemæssige behandling af vandsektoren.  

 

Opgavens struktur 

Kapitlerne i afhandlingen er struktureret på en måde, der giver en klar sammenhæng mellem 

hvert problem og de underliggende spørgsmål. Hvert kapitel begynder med en introduktion, 

hvorefter det ønskede område er undersøgt i detaljer. I slutningen af hvert kapitel bliver der 

præsenteret en delvis konklusion, når det er vurderet relevant og hensigtsmæssigt. 

 

Kapitel Kontekst Beskrivelse

Indledning Introduktion og problemstilling Introduktion

Analyse Hvad er lovgivningen pr. dags dato Teori og formål

Skattemæssig behandling af vandsektoren

Case og eksempel - Andelselskab Marielyst

Skattesag i Østre Landsret

Forslag fra offentlige myndigheder

Forslag fra forfatteren

Hovedkonklusion Konklusion på afhandlingen Konklusion

Hvad er nuværende 

problemstillinger i vandsektoren

Hvad er 

problemstillingen i 

vandsektoren

Diskussion
Forslag til udbedring af 

identificerede problemstillinger
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Opgavens målgruppe 

Den overordnede målgruppe for denne afhandling er til læsere, der arbejde inden for 

vandsektoren eller skatteministeriet. Afhandlingen har også relevans for læsere der har 

interessere inden for jura og skatteret.  

 

Data indsamling 

Data der er indsamlet til brug for denne afhandling er en blanding af kvalitativ og kvantitativ data13 

samt er der anvendt en induktiv14 tilgang til afhandlingen.  

Følgende kvalitativt data er anvendt i opgaven: 

- Lovgivning, hertil bekendtgørelser, domme og afgørelser og fortolkninger 

- Evalueringer og analyser der er offentliggjort 

- Værdiansættelses metoder og beregninger, indhentet fra de største revisionsselskaber 

- Publikationer og artikler 

- Interviews 

Kvantitativt data anvendt i opgaven:  

- Statistikker og data offentliggjort af Vandselskaber, foreninger og miljø organisationer, 

Danmarks Statistik og Skat. 

Størstedelen af dataindsamlingen er indhentet fra kvalitativ data, da jeg har vurderet at denne 

teknik er mest gavnligt og passende for at være i stand til at vurdere de identificerede problemer. 

En kombination af kvalitativ og kvantitativt data giver en god forståelse for problemet og belyser 

dette fra forskellige vinkler. 

Dataindsamlingen er afsluttet 21. juni 2016, så udgivelser eller afgørelser fundet sted efter denne 

periode, er ikke medtaget i opgaven. Afgørelser på domme der har relevans for denne afhandling, 

der træffes efter denne periode, skal betragtes enkeltvis og kan medføre en eventuel opfølgning. 

Der afventes afgørelser på dommene fra Landsskatteretten og højesteret – hertil er det på grund 

                                                      
13 Den skinbarlige virkelighed 5. udgave – side 25 
14 Den skinbarlige virkelighed 5. udgave – side 32 
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af afgørelsernes dato ikke muligt at medtage disse i opgaven, da afgørelsen ikke har fundet sted 

inden indleveringsdatoen for afhandlingen.   

Der er anvendt teori fra fagets pensum samt supplerende materiale og læsning. 

 

Reference og kildekritik 

Igennem afhandlingen er der påført og anført referencer og kildehenvisninger. 

Kildehenvisningerne ligger bagerst i afhandlingen, hvortil referencerne er numerisk opstillet. 

Bagest i afhandlingen er der oplistet en litteraturliste, hvor de anvendte bøger, artikler og 

hjemmesider er anført.  

Indsamlingen af det anviste data anses for at være relevant og nødvendigt for at skabe en 

ordentlig vurdering af problemstillingen.  

Teorien anvendt i opgaven er indhentet da det anses for at være relevant litteratur og lovgivning. 

Den kvalitative data, der er indhentet gennem interviews anses for at være subjektive for 

partnernes egen interesse. Men en blanding af subjektive vurderinger, teori og offentlige analyser 

anses for at være en god kombination til at opnå en pålidelig vurdering af problemets reelle 

omfang og problemstilling. 

De interviewede, anses for at være pålidelige i den forstand at de støtter og har stor viden inden 

for deres interesse områder. Hertil vil der tages kritisk stilling til, hvad der i den objektive 

vurdering anses for at være den bedste fremgangsmåde på de stillede spørgsmål og 

problemstillinger.   

 

Den anvendte Teori 

For at forstå de skattemæssige værdiansættelsesmetoder, så indledes afhandlingen med basis 

teori inden for selskabsloven og de selskabsretlige grundprincipper, som indeholder tilgangen og 

definitionerne inden for disse felter. 

Den gældende lovgivning inden for vandsektoren har grundbase i civilretten. Hertil omtales 

vandsektoren i Selskabsskatteloven (SEL) Kapitel 1 som omfatter aktie og anpartsselskaber. Dette 
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er med udgangspunkt i denne lovgivning at afhandlingen tager udgangspunkt i - SEL §1 stk 2h som 

omfatter skattepligten af vandforsyninger: 

Stk. 1 i SEL: ”Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der 

er hjemmehørende her i landet”… 

§ 1. stk 2h: ”vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens 

organisering og økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved i denne lov 

forstås selskaber m.v., der for andre og mod betaling behandler og transporterer spildevand. 

Skattepligten gælder uanset vand- henholdsvis spildevandsforsyningsselskabets organisationsform. 

Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et 

interessentskab, et kommanditselskab eller et kommanditaktieselskab, beskattes henholdsvis 

interessenterne, komplementaren og kommanditisterne efter reglerne i denne bestemmelse.15 

Undtagelsen til skattepligten fremgår af SEL § 3. 4a følgende: 

Vandforsyningsselskaber m.v., der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens 

organisering og økonomiske forhold. Det er en betingelse, at leverance fra vandforsyningsselskabet 

står åben for alle inden for det område, hvori selskabet arbejder, og at vandforsyningsselskabets 

indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge selskabets 

vedtægter kun kan anvendes til selskabets formål. 

Foruden gældende ret, vil der også anvendes, afskrivningsloven (AL), Bekendtgørelser (BEK), 

Bogføringsloven (BFL), Cirkulære (CIR), Lovbekendtgørelse (LBK), Revision og Regnskab (RR), 

Selskabsskatteloven (SEL). Årsregnskabsloven (ÅRL), Internationale Financial standarder (IFRS), 

Ligningsloven (LL) m.m.   

  

                                                      
15 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677&#P1 
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Analyse 

Vandsektoren i Danmark  

Dette afsnit har til formål at få defineret vandsektoren. Dernæst vil lovgivningen i selskabsretten 

omkring vandsektoren analyseres for at få defineret hvilke forsyninger der er omfattet af 

skattepligt og hvilke forsyninger der ikke er omfattet af skattepligt. Dernæst vil der gennemgås de 

organisationsformer der er underlagt skattelovgivningen.  

 

Definition og formål af Vandsektoren 

De selskaber, der forsyner danskerne med drikkevand og sørger for at lede spildevand væk, kaldes 

med en samlet betegnelse for vandsektoren16. Hertil er vandsektoren opdelt i to forskellige 

arbejdsfordeling - 1) Vandforsyningen og 2) Spildevandshåndtering: 

 

1) Vandforsyningerne er ansvarlige for det rene drikke vand – vandforsyningerne er ansvarlige 

for at bore efter grundvandet17 under jorden, gennem rør og ledninger ledes det til 

vandværket. Når vandet er blevet behandlet på vandværket og overholder 

sikkerhedskravene opbevares det i beholdere indtil det bliver ledt ud til forbrugerne18. 

Forbrugerne er private personer, virksomheder, offentlige instanser, bygninger m.m. 

 

2) Spildevandsforsyninger ejer renseanlæg. Spildevandsforsyninger er ansvarlige for det 

urene vand, der skal afledes fra forbrugerne. Jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse definerer 

begrebet spildevand i § 4, stk. 1. Alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, 

bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. Spildevandsforsyninger omfatter således 

husspildevand, spildevand fra erhvervsvirksomheder, herunder kølevand og 

filterskyllevand, samt regnvand fra tagarealer og befæstede arealer. 

Spildevandsforsyningerne er ansvarlige for at aflede vandet gennem ledninger og 

                                                      
16 http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/vandsektoren/ 
17 http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3287 
18 http://www.vandetsvej.dk/Fra-vandvaerk-til-vandhane-196.aspx 
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kloaksystemer. Hertil sørger de for at rense spildevandet for kemikalier og snavs, så det 

kan vende tilbage til grundvandet. 19 

 

Skattepligtige forsyninger til Danmark 

For at finde ud af om et vandværk eller spildevandsforsyning er skattepligtigt til Danmark skal 

reglerne findes i selskabsskatteloven (SEL).  

Reglerne for vandforsyninger indgår i SEL § 1. stk. 2h: 

Vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber 

m.v., der for andre og mod betaling behandler og transporterer spildevand (A). Skattepligten 

gælder uanset vand- henholdsvis spildevandsforsyningsselskabets organisationsform (B) 

Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et 

interessentskab, et kommanditselskab eller et kommandit-aktieselskab, beskattes henholdsvis 

interessenterne, komplementaren og kommanditisterne efter reglerne i denne bestemmelse.20 

Ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 (Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold) er der skattepligt for vandforsyningsselskaber og 

spildevandsforsyningsselskaber. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2h. 

 

En analyse af denne lov er gennemgået her. De markerede bogstaver definerer, hvor i loven der 

bliver analyseret: 

 

A) Vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber, der efter definitionerne 

oplistet i vandsektorloven, bliver betragtet som skattepligtige til Danmark når følgende 

kriterier er opfyldt:  

                                                      
19 http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/1999/87-7909-
510-0/html/kap02.htm 
20 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677&#P1 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20120108229_P1
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1. Hvis Vand og Spildevandseselskabet er ejet af en kommunerne eller 

 

2. Hvis selskabet/foreningen enkeltvis eller sammen med andre forsyningsvirksomheder 

forsyner/transportere mindst ti ejendomme med vand/spildevand og 

 

3. Vandselskaber, der enkeltvis eller sammen med andre vandselskaber med samme 

ejerkreds levere mindst 200.000 m3 vand årligt og forsyner mindst ti ejendomme eller 

behandler eller transporterer mindst 200.000 m3 spildevand årligt fra mindst ti 

ejendomme21. 

Denne del af loven er nærmere undersøgt under afsnit - Vandsektoren i tal. 

 

B) Skattepligten gælder vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af lov 

nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering - uanset selskabets organisationsform. 

Skattepligten omfatter selvstændige skattesubjekter. F.eks. forsyninger, der drives som: 

- Anpartsselskab ApS,  

- Aktieselskab A/S,  

- Andelsselskab,  

- Andelsforening,  

- anden forening, eller  

- korporation (sameje).  

Dette inkluderer Interessentskaber I/S, Kommanditselskaber K/S, Andel med begrænset ansvar 

A.M.B.A. Hvis vandforsyningsaktiviteten udøves af et interessentskab, et kommanditselskab eller 

et kommandit-aktieselskab, som ikke er selvstændige skattesubjekter, beskattes i stedet 

henholdsvis interessenterne, komplementaren, kommanditisterne efter de regler, der gælder for 

forsyningsselskaber, der er omfattet af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2h. Det er dog kun 

                                                      
21 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1899837 
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interessenter, komplementarer og kommanditister, der er juridiske personer, som er omfattet af 

bestemmelsen22. 

Denne del af loven er analyseret nærmere under afsnittet – Selskabsformer 

 

Skattepligtige Vand- og spildevandsforsyninger, ifølge loven: 

Selskaber i form af Anpartsselskaber ApS og Aktieselskaber A/S eller ikke juridiske selvstændige 

retssubjekter i form af I/S andelsselskaber, K/S som er kommuneejede, eller enkeltvis eller 

sammen med andre selskaber driver vand eller spildevandsforetagne, der erhverver eller sørger 

for afledning af vand for mere end 10 ejendomme eller 200.000m3 vand, indtræder i 

Vandsektorloven og er derved skattepligtigt til Danmark. 

 

Forsyninger, der ikke er skattepligtig til Danmark, ifølge loven: 

Forsyninger der ikke er omfattet af skattepligt er ifølge SEL § 3, 4a) Vandforsyningsselskaber m.v., 

der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Det 

er en betingelse, at leverance fra vandforsyningsselskabet står åben for alle inden for det område, 

hvori selskabet arbejder, og at vandforsyningsselskabets indtægter, bortset fra normal forrentning 

af en eventuel indskudskapital, ifølge selskabets vedtægter kun kan anvendes til selskabets formål. 

Det fortolkes ud fra loven at selskaber, foreninger, sameje andelsselskaber med og uden 

begrænset ansvar m.m., som ikke enkeltvis eller sammen med andre selskaber opfylder kravene 

om at varetage min. 10 ejendomme, ejet af kommunen, eller forsyner eller afleder 200.000 m3 

vand er ikke omfattet af vandsektorloven og er derved ikke skattepligtige til Danmark. 

 

Vandsektoren i tal 

I dette afsnit vil der analyseres, hvor mange forsyninger i vandsektoren, der er omfattet af 

skattepligt og hvilke forsyninger der ikke er omfattet af skattepligt. Side 24 i evaluering af Deloitte 

                                                      
22 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1899837 – Afsnit Skattepligt for vandforsynings- og 
spildevandsforsyningsselskaber 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1899837
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fra 2013, fremgår der, at der er 52.523 vandforsyningsselskaber og 311 spildevandsforsyninger i 

Danmark23. 

 

Vandforsyninger: 

- 87 forsyninger, som er kommunalt ejede og er ansvarlige for ca. 2/3 af den samlede 

produktion af drikkevand. 

- Ca. 2.435 forsyninger er private vandværker og fortrinsvis ejet af forbrugerne og står for 

30% af den samlede vandproduktion.  

- Ca. 50.000 små vandforsyninger, der hver forsyner mindre end 10 ejendomme. Som regel 

består de kun af en brønd eller en boring, og langt de fleste forsyner kun en enkelt 

husstand og står for 3% af den samlede produktion24. 

 

Spildevandsforsyninger: 

- 97 selskaber er kommunalt ejet og står for 98% af den samlede håndtering af spildevand. 

- Ca. 214 selskaber er forbrugerejet spildevandshåndteringer og håndterer de sidste 2 

procent af renseanlæg. Hertil håndterer disse forbrugerejede selskaber, foreninger m.m. 

mindre end 200.000 m2 vand eller afleder vand fra mindre end 10 beboelser. 

 

Delkonklusion – Skattepligtige og ikke skattepligtige forsyninger 

Forsyninger underlagt skattepligt 

Vandforsyninger, omfattes af vandsektorloven er 87 kommuneejede forsyningsselskaber og 

forsyninger, der leverer minimum 200.000 m3 vand eller forsyner minimum 10 husstande som 

udgør i alt 135 forbrugerejet selskaber25.  

                                                      
23 http://eng.naturstyrelsen.dk/media/nst/9965989/evalueringafvandsektorlovenendeligrapport.pdf 
24Det store antal vandforsyningsselskaber skyldes, at der specielt i landdistrikterne har været en tradition for at 
etablere lokale fællesskaber i form af f.eks. et forbrugerejet vandværk.   
25 http://eng.naturstyrelsen.dk/media/nst/9965989/evalueringafvandsektorlovenendeligrapport.pdf 
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Spildevandsforsyninger der er omfattet af vandsektorloven er 97 kommunalt ejede 

spildevandsforsyninger.  

I alt 319 selskaber, er omfattet af vandsektorloven og er derved skattepligtige til Danmark ved lov 

nr. 460 af 12. juni 2009.  

 

Forsyninger undtaget for skattepligt: 

 52.300 vandforsyninger og ca. 214 spildevandsforsyninger opfylder ikke kravene for at være 

omfattet af vandsektorloven og bliver derfor behandlet under SEL § 3. 4a. Herved er disse 

selskaber ikke skattepligtige i henhold til Ved lov nr. 460 af 12. juni 2009 og betragtes som 

skattefrie.  

Det er en betingelse for skattefrihed, at leverancer fra vandforsyningsselskabet står åbne for alle 

inden for det område, hvor selskabet arbejder, og vandforsyningsselskabets indtægter, bortset fra 

normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge selskabets vedtægter kun kan anvendes 

til selskabets formål26.  

 

Selskabsformer 

I forrige afsnit blev det fastlagt, hvilke forsyninger der er underlagt skattepligt og hvilke 

forsyninger, der er undtaget fra skattepligt. I dette afsnit vil der beskrives og analyseres, hvad der 

går under definitionen af selvstændige juridiske enhed og ikke-selvstændig juridisk enhed. Hvilke 

organisationsformer, under vandsektoren, der er skattepligtige og hvem der går ind som frie. 

Dette afsnit skal ses som en udspecificering af lovens lyd, fortsættelse af punkt B, 

organisationsformer, under afsnittet - Skattepligtige forsyninger til Danmark 

 

                                                      
26 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1899837 
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Selvstændige juridiske enheder: 

Selskaber, selskabsbeskatte foreninger og en række andre sammenslutninger er skattepligtige til 

Danmark. Jf. SEL § 1. Det skal afgøres om sammenslutningen har en karakter, at den kan defineres 

som værende et selvstændigt skattesubjekt27. 

Ved anvendelsen af reglerne for beskatning af selskaber må der sondres mellem to 

sammenslutninger,  

1) Sammenslutninger der er selvstændige skatte subjekter og 2) Sammenslutninger, der ikke har 

selvstændig skattesubjektivitet.  

1) Selvstændig skattesubjektivitet må der sondres mellem 4 forskellige former for beskatning 

a. Selskabsbeskatning, som er en skat på 22% (2016) af den skattepligtige indkomst, 

b. Kooperationsbeskatning, hvor den skattepligtige indkomst opgøres som en 

procentdel af andelsforeningens formue, sats kan ses på skats hjemmeside28 

c. Foreningsbeskatning, ved indtræden ved erhvervsmæssig virksomhed 

d. Skattefrie selvstændige skattesubjekter, som er fritaget for skattepligt29. Skattefrihed 

betyder at selskaberne ikke skal udarbejde en skattemæssig opgørelse eller 

selvangivelse til SKAT.  

 

2) Ikke –selvstændige skattesubjekter 

a. Deltagerbeskatning, her sker beskatningen af selskabet ved, at en forholdsmæssig 

del af selskabets indtægter og udgifter medregnes ved selskabsdeltagernes 

indkomstopgørelse efter skattelovgivningen almindelige regler30. 

 

Selvstændige skattesubjekter, der har fuld skattepligtigt er og foreninger med den fælles 

betingelse at disse er hjemmehørende i Danmark jf. SEL § 1. Er selskabet eller foreningen mv. 

                                                      
27 Grundlæggende Skatteret 2010 – Side 115-116 afsnit 5.0 - 5.2  
28 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049049 
29 Grundlæggende Skatteret 2010 – Side 532  
30 Grundlæggende Skatteret 2010 – Side 532  



21 
 

hjemmehørende i Danmark anvendes SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6. Juridiske personer3132 der er 

selvstændige skattesubjekter. Aktie- og anpartsselskaber, der er registrerede i Erhvervsstyrelsen er 

i praksis anset som hjemmehørende i Danmark, da de allerede er indregistrerede og dette er fast 

administrativ praksis jf. Tfs. 2007, 264 H. Begrebet hjemmehørende er fastslået, ved dom af 

Højesteretten. Andre selskaber og foreninger er hjemmehørende i Danmark, hvis ledelsen har 

sæde i landet – hertil kan træffe beslutninger på vegne af selskabet eller foreningen. 33  

Skatterådet bekræfter jf. SKM2010.222.SR at X Vandværk betragtes som et selvstændigt 

skattesubjekt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Skatterådets bekræfter endvidere, at 

vandværket kan omdannes til et nystiftet A.m.b.a. uden skattemæssige konsekvenser i henhold til 

lov nr. 460 af 12. juni 2009. Det vil derefter være det nystiftede A.m.b.a. som pr. 1. januar 2010 er 

skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2h.  

Forsyninger, der anses som selvstændige skattesubjekter og hjemmehørende i Danmark er fuldt 

skattepligtige til landet. 

Forsyningerne, der er selvstændige skattesubjekter tilhørende til Danmark, som ikke er omfattet 

af vandsektorloven, er skattefrie skattesubjekter, fritaget for skattepligt. Hertil skal de ikke betale 

nogen skat af deres skattepligtige indkomst eller ved deltagerbeskatning.  

I næste afsnit gennemgås de selskabsformer den danske vandsektor består af. Denne analyse skal 

bruges for at finde ud af, hvordan de enkelte organisationsformer bliver defineret som.  

Vær opmærksom på følgende: Fra næste afsnit og videre er der kun tillagt fokus på selskaber, 

foreninger m.m. der har skattepligt til Danmark. Skattefrie forsyninger som undgår skattepligt, vil 

ikke bliver behandlet yderligere i afhandlingen. 

 

                                                      
31 Juridisk person, retlig enhed, fx et selskab, en forening eller en institution, der i visse henseender kan påtage sig 

rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. 

 
32 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person 
33 Grundlæggende Skatteret 2010 – Side 117 afsnit 5.2 
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Den danske Vandsektors strukturoversigt 

I evalueringsrapporten fra Deloitte, kapitel 6 - gives der et overblik over de organisationsformer, 

som er underlagt den danske vandsektorlov. Blandt de kommunalt ejede vandselskaber har 97 pct. 

valgt at organisere sig som aktieselskaber (A/S), mens blot 3 pct. af de kommunalt ejede 

vandselskaber er organiseret som anpartsselskaber (ApS). På spildevandsområdet er der desuden 

enkelte selskaber, der er organiseret i fælleskommunale selskaber oprettet i henhold til 

kommunestyrelseslovens § 60. Hele 76 pct. af de kommunalt ejede vandselskaber er ejet af et 

kommunalt holdingselskab. Blandt de almene private vandforsyningsselskaber, der er omfattet af 

vandsektorloven, har 81 pct. af forsyningerne angivet at være organiseret som et A.M.B.A, mens 

10 pct. har angivet at være organiseret som et andelsselskab med ubegrænset ansvar (A/ns).  

Alle kommuneejede forsyninger har hovedsæde i Danmark, da de er ejet af den danske stat. De 

forbruger ejede forsyninger antages, er registreret og placeret i Danmark. 

Nu gennemgås definitionerne for de forskellige organisationsformer:  

 

Koncern 

Ved en koncern forstås et moderselskab og dets dattervirksomheder, jf. SL. § 5, nr. 18. Et 

moderselskab er ifølge SL § 5 nr. 20, et kapitalselskab, som har bestemmende indflydelse over en 

eller flere dattervirksomheder jf. SL: §§6 og 7. Hvis moderselskabet ikke driver selvstændig 

virksomhed, men blot har den funktion at eje kapitalandele i et eller flere datterselskaber, taler 

man om et holdingselskab34 

 

Holdingselskab 

Holdingselskab er en selskabsform der oprettes og anvendes for at have andele i andre 

virksomheder. Holdingselskabet kører andelene ind i, mens driften holdes ude i de enkelte 

                                                      
34 Holdingselskaber, Lynge Andersen m.fl. 1998 
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selskaber, som holdingselskabet har andele i. Et holdingselskab bliver ofte stiftet som et 

anpartsselskab eller aktieselskab35. 

Målet med at stifte et holdingselskab er blandt andet for at mindske risikoen for ejerne, og fordi 

der er visse skattefordele. Hvis holdingselskabet ejer mere end 10% af den anden virksomhed, kan 

overskuddet i den pågældende virksomhed overføres til holdingselskabet36. 

 

Aktie- og anpartsselskab 

En aktie og et anpartsselskab er selskabsformer, hvor det væsentligste kendemærke er, at 

deltagerne, aktionærerne og anpartshaverne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser jf. 

SL § 1, stk. 2. Stiftelsen af et aktie- eller anpartsselskab begrænser deltagernes risiko til den kapital 

de har indskudt i selskabet. Der foreligger et kapitalkrav på 500.000 kr. for aktieselskaberne og 

50.000 kr. for anpartsselskaberne37. Den begrænsede hæftelse er fortsat det grundlæggende træk 

ved et kapitalselskab er at kapitalejerne har ret til andel i selskabets overskud i forhold til deres 

ejerandel, medmindre andet er fastsat i vedtægterne38. De fleste kapitalandele ejes af private, 

men også offentlige instanser, herunder staten som eneaktionær. Både selskabsloven og 

årsregnskabsloven indeholder særregler for statslige aktieselskaber. Hovedreglen er, at statslige 

aktieselskaber er underlagt de samme særregler som børsnoterede aktieselskaber. Privatisering af 

en statslig virksomhed sker ofte på den måde, at virksomheden omdannes til et aktieselskab, 

hvorefter staten sælger den videre til private.39 

 

Andel med begrænset andel - A.M.B.A 

Karakteristisk for A.M.B.A er deltagernes begrænsede hæftelse, som udgør den indskudte kapital. 

Selskaberne ligner aktie og anpartsselskaberne, men er ikke underlagt samme krav, herunder 

eksempelvis kapitalkrav på henholdsvis 500.000 kr. som det er for et A/S og 50.000 for et ApS. De 

gældende regler for A.M.B.A’er er omfattet af kategorien, virksomhed med begrænset ansvar, der 

                                                      
35 http://www.invested.dk/encyclopedia/holdingselskab/ 
36 http://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/andet/holdingselskab-fordele-og-ulemper/ 
37 http://www.ditselskab.dk/mere-info/kapitalkrav-anpartsselskab 
38 Selskabsformerne s. 221 – lærebog i selskabsret 6. udgave – Lars Hedegaard Kristensen 
39 Selskabsformerne s. 222 – lærebog i selskabsret 6. udgave – Lars Hedegaard Kristensen 
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i LEV § 3, stk. 1, defineres som en virksomhed, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, uden 

begrænsning og solidarisk. A.M.B.A er alene reguleret ud fra LEV §6,7,8-16a og §§20-21 d. 

 

Andelsselskaber med ubegrænset hæftelse 

Andelsselskaber med ubegrænset hæftelse kan være interessentskaber eller kommanditselskaber. 

Interessentskaber udgør få personer eller en begrænset gruppes erhvervsmæssige samarbejde. 

Dette samvirke vil normalt være grundlaget for de enkelte deltagers hovederhverv, således at 

samtlige deltagere, her kaldet interessenter indgår i virksomhedens daglige drift. Alle 

interessenter hæfter personligt og solidarisk for selskabets gæld.  

 

Kommanditselskaber er jf. LEV § 2, stk. 2. karakteriseret ved to typer af selskabsdeltagere: 

Komplementaren, der hæfter for personligt (hertil ubegrænset) for selskabets forpligtelser og 

kommanditisten der hæfter begrænset med kommanditist-anpartens pålydende. Summen af 

kommanditisternes samlede kontante indskud (Kommanditistens indskud ind i 

kommanditselskabet) og resthæftelse (anpartens pålydende, som ikke er indbetalt) betegnes 

indskudskapitalen. Kommanditselskabets eksistens forudsætter tilstedeværelsen af mindst en 

komplementar og mindst en kommanditist. Forekommer der flere komplementarer i selskabet, 

reguleres deres indbyrdes forhold af interessentskabsretlige regler. Kommanditisten reguleres 

efter indskud i K/S’et og indflydelse på selskabets drift er herved også begrænset. 40   

Delkonklusion: A.M.B.A er selvstændige retssubjekter, og hertil skal de lave en selvangivelse. I/S 

og K/S med ubegrænset ansvar, er ikke selvstændige retssubjekter. Hertil skal den andel der 

vedrører deres ejerskab indregnes i deres personlige indkomstopgørelse. I praksis udarbejdes der 

et samlet regnskab, med underliggende bilag til, hvad de enkelte deltagere har af indregnede 

værdier. 

 

                                                      
40 Selskabsformerne s. 163-169 – lærebog i selskabsret 6. udgave – Lars Hedegaard Kristensen 
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Vandsektorlovens påvirkning på de skattemæssige elementer. 

I dette afsnit, gennemgås de regler og reguleringer i Vandsektorloven, som påvirker den 

skattemæssige behandling af Vandsektoren. Der vil gennemgås de begreber og reguleringer 

vandsektorloven er underlagt pr. dags dato og definitionerne og påvirkningen disse har på den 

skattemæssige regulering. Dette gøres med henblik på at forstå sammenhængen til de 

skattemæssige problemstillinger, der vil belyses under casen for Andelsselskab Marielyst. 

 

Vandsektorlovens oprindelige lov findes i LOV nr. 469 af 12/06/2009 samt BEK nr. 161 af 

26/02/201641. Hertil har der været en del ændringer og tillæg, men den oprindelige lov, som har 

interesse og indflydelse på problemstillingen skal findes i den oprindelige lov fra 2009. Den 

seneste ændring vedtaget af folketinget 29. april 2015 LOV nr. 524 af 29/04/2015 er gældende fra 

1. marts 201642.  

I den seneste bekendtgørelse er der ikke indarbejdet en vurdering eller håndtering af de 

skattemæssige indgangsværdier, hvorfor det herved antages at det er de gældende regler fra 2009 

der skal anvendes.  

Princippet for aflæggelsen af regnskabet for forsyningerne, skal opgøres efter hvile-i-sig-selv 

princip og indregning af priserne overfor forbrugerne indregnes efter indtægtsrammen, hvorunder 

prisloft udgør den væsentligste regulering. 

 

Formålet med Vandsektorloven: 

Vandsektorloven er en rammelov for organisationen og de økonomiske forhold for 

vandsektoren43. Den blev først indført i 2007 det formål, at have en effektiv vandsektor, der sørger 

for vand af høj kvalitet44.  

Den nuværende regering blev i forligsaftalen 29. april 2015 enige om at gennemføre 

effektiviseringer i vandsektoren for minimum 1,3 mia. kr. i 2020, fordelt med henhold vis 400 mio. 

                                                      
41 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177809 
42 http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/Guide%20til%20prisloft%202016.pdf 
43 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125346 
44 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125346 
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kr. i effektivisering af vandforsyningsselskaberne og 900 mio. kr. i effektivisering af 

spildevandsforsyningsselskaberne - heri indgår effektiviseringer, som følge af reduktioner i 

spildevandsbetalingen for store vandforbrugere på 700 mio. kr. i perioden 2014 til 2018, jf. 

Vækstplan DK (2013).  

Effektiviseringerne opnås gennem et årligt generelt effektiviseringskrav til alle vandselskaber over 

800.000 m3, der fremkommer som summen af et effektiviseringskrav på 2 pct. af 

driftsomkostningerne og en procentdel af de resterende anlægsomkostninger afhængig af 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer, såfremt denne er positiv. Der skal herudover stilles et 

årligt individuelt effektiviseringskrav til selskaber over 800.000 m3, på maksimalt 2 pct. af de 

totaløkonomiske omkostninger til vandselskaber, der er ineffektive. Ud fra benchmarkingen 

angives hvilke selskaber, der skal modtage individuelle krav. Det fastsættes i reguleringen i, hvilket 

omfang effektiviseringspotentialer udløser individuelle effektiviseringskrav. Det vil fortsat være 

Forsyningssekretariatet, der – som uafhængig myndighed – har kompetencerne til at fastsætte 

effektiviseringskrav45. 

Selskaber der forsyninger mellem 200.000 m2 og 800.000 m2 er stadig omfattet af 

vandsektorloven, men er ikke omfattet af disse effektiviseringskrav på totalniveau.  

 

Forsyningssekretariatet  

Vand og spildevandsforsyninger, omfattet af vandsektorloven har siden 2011 været underlagt 

regler, der betyder, at de skal holde deres takster inden for et prisloft (takstrate), som 

Forsyningssekretariatet udmelder.46  

Forsyningssekretariatet er politisk uafhængig og blev oprettet i august 2009 under Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen til udførelse og håndhævelse af den økonomiske regulering, hertil udgiver 

sekretariatet vejledninger til selskaberne, hvordan de skal aflægge regnskaber, samt metoden for 

                                                      
45 http://www.horten.dk/~/media/Nyheder/Politisk%20aftale%20af%2029%20%20april%202015.pdf 
46https://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Materiale%20om%20prislofter/Prisloft%20for%202011/Anlaegsvaer
dier%20i%20vand%20og%20spildevandsforsyningerne1.pdf 
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indregning af deres priser, som de må opkræve af forbrugerne baseret på selskabets omkostninger 

og benchmarking i forhold til andre vand- og spildevandsforsyninger47. 

Der gennemgås nu de forskellige elementer i Vandsektorlovens som er politisk defineret og som 

forsyningssekretariatet hjælper forsyningerne med at efterleve. 

Ifølge Vandsektorloven skal loven medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en 

effektiv (1) måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest (2) mulige, stabile priser (3) for 

forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling og demonstration og eksport af 

vandteknologiløsninger. Loven skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og 

spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til 

forsyningssikkerheden, klimaet og naturen jf. § 1. Overskud skal fortsat fastholdes i sektoren (4) 48 

 

Tallene i teksten er indsat for at besvare vandsektorloven numerisk her: 

Effektiviseringskrav: 

Effektiviseringen af vandsektoren ses på selskabernes totaløkonomi. For at styrke 

vandselskabernes incitament til at optimere deres virksomhed, er selskaberne underlagt 

effektiviseringskrav på deres økonomiske og ressourcemæssigt processer. Hertil skal selskaberne 

oplyse og efterleve effektive løsninger, som skal komme af at sammenligne de bedste inden for 

sektoren. Den totaløkonomiske benchmarking skal ses ved at selskabernes driftsomkostninger, og 

årets investeringer skal sammenlignes på selskabsniveau, og så udmelder forsyningssekretariatet 

et effektiviseringskrav som forsyningerne skal efterleve årene efter. Bekendtgørelsen før den 1. 

marts 2016 forelå effektiviseringskravet kun på driftsomkostningerne49. Når de individuelle 

effektiviseringspotentialer skal beregnes, skal den totaløkonomiske benchmarkingmodel tage 

højde for at forsyningernes strukturer og rammevilkår er forskellige samt disse benytter forskellige 

processer50. 

 

                                                      
47 http://eng.naturstyrelsen.dk/media/nst/9965989/evalueringafvandsektorlovenendeligrapport.pdf 
48 http://www.horten.dk/~/media/Nyheder/Politisk%20aftale%20af%2029%20%20april%202015.pdf 
49 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145001 
50 http://www.horten.dk/~/media/Nyheder/Politisk%20aftale%20af%2029%20%20april%202015.pdf 
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Benchmarking 

Totaløkonomisk benchmarking § 6 i Bekendtgørelsen fra 2016 i vandsektorloven. 

Forsyningssekretariatet foretager totaløkonomisk benchmarking af vandselskaber med en årlig 

debiteret vandmængde over 800.000 m3, jf. lovens § 4, stk. 1, samt af vandselskaber, der frivilligt 

deltager i den totaløkonomiske benchmarking, jf. lovens § 4, stk. 3. Forsyningssekretariatet 

benchmarker drikke- og spildevandsselskabernes totaløkonomi, årligt. Ved hjælp af 

benchmarkingen kan hvert selskabs effektiviseringspotentiale beregnes. Ud fra 

effektiviseringspotentialerne fastsætter Forsyningssekretariatet individuelle effektiviseringskrav, 

som indgår i selskabernes prislofter. Dermed sikres det, at vandselskaberne løbende bliver 

effektiviseret. 

 

”Hvile-i-sig-selv” princip:  

Hvile-i-sig-selv princip51 betyder at vandforsyningerne og spildevandsforsyningerne er underlagt 

ved lov at de ikke kan trække eller udlodde penge fra selskaberne. Samtidig skal omkostningerne 

og indtægterne på lang sigt gå i nul (Indtægter skal være lig med omkostningerne).  

Begrebet kendes fra de specielle bemærkninger til § 52 a i vandforsyningsloven, jf. lovforslag L56, 

fremsat den 16. april 1998 af miljø- og energiministeren. Det fremgår heraf, at: Selv om dette ikke 

har været lovfæstet, antages der i almindelighed at gælde et ”hvile-i-sig-selv-princip” for 

vandforsyning i Danmark på den måde, at hver enkelt vandforsynings indtægter ikke må overstige 

dens udgifter, og at den kun må afholde udgifter, der er direkte relateret til den pågældende 

vandforsynings almindelige vandforsyningsaktiviteter52. Hertil har det af betydning, at der over en 

årrække skal være balance mellem vandselskabets udgifter og indtægter.  

Princippet indebærer også at der er fuld brugerfinansiering. Vandselskabets udgifter til etablering, 

drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal med andre ord dækkes fuldt ud af 

bidrag fra brugerne.53  

                                                      
51 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Finanspolitik/hvile_i_sig_selv-princippet 
52 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_til_vandvaerker_0.pdf – side 7, afsnit 8.  
53 http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/vandsektoren/ 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_til_vandvaerker_0.pdf
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Der foreligger regler omkring takstfastsættelsen, for offentlige virksomheder, især 

forsyningsvirksomheder, hvor vandforsyningerne og spildevandshåndtering indgår. De må ikke 

uden særlig hjemmel have underskud eller overskud, idet de da indirekte vil yde tilskud til eller 

beskatte kunderne54. 

I rent praksis skal der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets 

indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ 

indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til 

indtægterne (”der er opkrævet for lidt”)55. 

 

Prisloft  

Den økonomiske regulering, herunder prislofter for de større danske vand- og 

spildevandsselskaber, er en meget væsentlig del af vandsektorloven. Prislofterne skal sikre, at: a) 

Forbrugerne ikke betaler for meget b) Selskaberne skal have tilstrækkelige midler til at drive deres 

net c) Selskaberne løbende effektiviserer deres drift. 

Bekendtgørelsen om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren er specificeret i den historiske lov- 

BEK nr. 122 af 08/02/2013 som er udsendt af Miljøministeriet. ”… vandsektoren er underlagt 

regler vedrørende fastsættelse af prisloft, dette gælder for indvinding, behandling, transport og 

levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber, samt transport, 

behandling og afledning af spildevand mod betaling, herunder slamforbrænding for andre 

spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger jf. §1 stk. 2.  

§ 3 i Bekendtgørelsen defineres som ”… (ved) et vandselskabs prisloft forstås en ramme for de 

maksimale samlede periodiserede primære indtægter, som vandselskabet må opkræve 

(indtægtsrammen). Prisloftet udmeldes som en samlet m3 -pris for en etårig periode. For 

vandselskaber, der skal have fastsat fireårige prislofter, udmeldes prisloftet for fire år ad gangen 

som en samlet m3 -pris for de enkelte år i perioden.   

                                                      
54 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Finanspolitik/hvile_i_sig_selv-princippet 
55 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_til_vandvaerker_0.pdf - side 7 øverst 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_til_vandvaerker_0.pdf
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Bekendtgørelsen definerer de forskellige typer omkostninger og beskriver metoden til fastsættelse 

af et selskabs driftsomkostninger.56 Hertil må vandforsyningerne og spildevandsforsyninger på 

deres indtægter og driftsomkostninger overfor deres leverandører, kunder og selskaber imellem 

kun bruge en fast pris, der er meldt ud af forsyningssekretariatet.  

I hvert prisloft fastsættes en samlet indtægtsramme for vand- og spildevandselskaberne. Prisloftet 

fungerer således som en øvre grænse for selskabets indtægter fra deres totale drift. Selskaberne 

fastsætter selv deres takster, men samlet set må indtægterne fra taksterne i et år ikke overstige 

den fastsatte indtægtsramme i prisloftet for det pågældende år. Hertil foretager 

Forsyningssekretariatet i forbindelse med fastsættelsen af prisloftet en opfølgning på selskabernes 

indtægtsramme for prisloftet to år tidligere. For eksempel sker kontrollen med overholdelse af 

indtægtsrammen for et selskab i 2014 i prisloftet for 201657. 

Definitionerne er beskrevet i 2013 Bekendtgørelsen, prisloftet er stadig gældende i den gældende 

bekendtgørelse i 2016, men er ikke beskrevet nær så grundigt. Det fremgår på konkurrence og 

forbrugerstyrelsens hjemmeside at prisloftet stadig er gældende i den nye bekendtgørelse fra 

201658.  

 

Indtægtsrammen 

Indtægtsrammen i ét prisloftsår består af de tillæg, som selskaberne modtager i prisloftet til at 

dække omkostninger til drift og investeringer. Indtægtsrammen korrigeres for en eventuel 

historisk over- eller underdækning samt for overholdelse af indtægtsrammen to år forud for 

prisloftet. Den endelige indtægtsramme i et prisloft angiver dermed det beløb, som selskaberne 

må opkræve hos deres kunder for levering af de ydelser, der er en del af deres primære aktivitet59. 

Indtægtsrammen består af indtægt og fradrag, herunder vises de vigtigste elementer, der har 

påvirkning eller indeholder skattemæssige værdier.  

                                                      
56 http://eng.naturstyrelsen.dk/media/nst/9965989/evalueringafvandsektorlovenendeligrapport.pdf 
57http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/Vejledning%20om%20opfoelgning%20paa%20Indtaegts
rammen%20%20marts%202015.pdf 
58 http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Vand-nyheder/2015/20150511-
Vandnyt?tc=1FBC9387A88F4700ACECAFA42B2BDB50 
59http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/Vejledning%20om%20opfoelgning%20paa%20Indtaegts
rammen%20%20marts%202015.pdf 
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Driftsomkostninger/ramme. Vandselskabets driftsomkostninger, herunder omkostninger til 

almindelig vedligeholdelse, hertil forstås alle vandselskabets omkostninger med undtagelse af 

driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, 

nettofinansielle poster og 1:1 omkostninger. De beregnede driftsomkostninger må kun anvendes 

på denne post – herved må disse omkostninger ikke anvendes på anlæg, 1:1 omkostningerne. 

Hertil er det kun de omkostninger som selskabet kan påvirke der bliver indregnet i denne post, da 

andre pålagte omkostninger bliver ført under 1:1 omkostninger60.  

 

Anlægsomkostninger/ramme, De årlige lineære afskrivninger på anlægsomkostningen beregnet 

på baggrund af standardlevetider i pris- og levetidskataloget, forkortet POLKA61 hertil indregnes 

der i opgørelsen selskabet afskrivningerne. Selskaberne må indregne i indtægtsrammen den del, 

for at dække året investeringer svarende til 1 år. Selskaberne opgør den totale investering de vil 

foretage flere år fremad, eks. 100 mio. kr. over de næste 20 år – så indregnes 100 mio/20 år= 5 

mio kr. må man så efter vandsektorloven afskrive i finansåret. Hertil skal selskaberne årene efter 

redegøre for deres faktiske investeringer, også foretage en korrektion i forhold til det første 

investeringsforslag -  Anlægsaktiverne bliver værdiansat efter POLKA62.  

 

                                                      
60 Der er medtaget definitioner fra den historiske bekendtgørelse fra 2013 samt områder herfra er beskrevet som ikke 
er i 2016 bekendtgørelsen – dette er medtaget for at forstå termerne anvendt i case afsnittet Marielyst.  
61 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177809#id2baaad13-f74d-4632-abd0-220916bb4aa7 
62 Interview med Michael Kruse Bak - PwC 

Indtægtsrammen efter hvile-i-sig-selv-princip BEK 2016

Beløb i DKK Beskrivelse posten

Driftsomkostninger xx.xx

Driftsomkostninger: alene de omkostninger, som selskabet selv har mulighed for at påvirke – ekslusiv 

omkostninger som kommunen påbyder. Medarbejdere, omkostninger. 

Investeringer xx.xx

Anlægsomkostninger: Investeringer der er foretaget efter POLKA, så tager man del ifht. Levetiden. Der 

foretages en korrektion mellem planlagt investeringer (som man har fået penge eller mulighed for at 

fratrække) og de faktiske investeringer.

1:1 omkostninger xx.xx

1:1 omkostninger – Kommunernes og andre omkostninger som selskabet ikke kan påvirke. Eks. Afgifter, 

rensning efter kvalitet etc. Spildevandsprocesser ifht. Efterspørgsel. Efterspørgsel på Vand med mindre 

kalk i vandet. Er ikke underlagt effektiviseringskrav da disse kommer ude fra selskabet

xxx.xxx

Indtægtsrammen som selskabet må opkræve ude hos for brugerne - som ligger til grund for prisloftet - 

underlagt effektiviseringskrav.

Model udarbejdet af Jasmin Dayeh
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1:1 Omkostninger/ramme jf. BEK 2013 § 3 Stk. 4. Ved 1:1 omkostninger forstås omkostninger, som 

har væsentlig betydning for vandselskabet, og som vandselskabet ikke har indflydelse på, herunder 

eksempelvis tjenestemandspensioner, vandsamarbejder etableret i medfør af § 48 i 

vandforsyningsloven, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et 

andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet, skatter samt uundgåelige afgifter. 

Herudover kan nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetninger til 

Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært medlemskab i vandforeningerne DANVA og 

FVD medregnes i prisloftet på samme måde som 1:1 omkostninger63. 

Vær opmærksomme på følgende: 1:1 Omkostninger og driftsomkostninger blev før indførelsen af 

ny lov fra den 1. marts 2016 opdelt, da driftsomkostningerne var underlagt effektiviseringskrav. 

Denne opdeling vil nu ikke være der, da den nye lovs ikrafttrædelse medfører at 

Vandforsyningerne nu bliver pålagt effektivisering krav på alle deres omkostninger, TOTEX. OPEX = 

Operation expenditure cost, CAPEX = Capital expenditure cost. TOTEX = Total expenditure cost64. 

1:1 omkostningen er medtaget for at fremme forståelse når Case eksemplet Andelsselskabet 

Marielyst bliver gennemgået senere. 

Over og underdækning - Historisk over-/underdækning: Vandselskabernes opsparede likvide 

midler eller kortfristede gældsposter pr. 31. december 201065 

 

Del konklusion 

Formålet med vandsektorloven er at indført en konkurrence på pris og effektivitet på et monopol 

marked. Dette reguleres ved at lave en kunstig konkurrence mellem selskaberne for at sikre 

forbrugerne en god pris og effektiv proces. Hertil har man gjort det ved at pålægge de største 

vandforsyninger og spildevandsforsyninger effektiviseringskrav, benchmarking, prislofter, som 

beregnes ud fra en indtægtsramme. Selskaberne er blevet pålagt ved lov at måle og værdiansætte 

deres anlægsaktiver efter POLKA-værdi, hertil har det været Forsyningssekretariatet, som øverste 

organ, der skulle varetage denne kontrol af selskabernes overholdelse af vandsektorloven. 

                                                      
63 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145001#Kap1 
64http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Vandtilsyn/Vejledninger/Gaeldende%20vejledninger/Vejledning%20til%20indber
etning%20til%20TOTEXbenchmarking%20%20spildevand.pdf 
65 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177809#id2baaad13-f74d-4632-abd0-220916bb4aa7 
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Hvilke selskabsretlige krav skal vandsektoren overholde? 

I det første kapitel blev det fastlagt, hvilke selskaber der var skattepligtige og hvilke selskaber og 

foreninger, der bliver betragtet som skattefrie. I kapitel 2 blev der fastlagt hvilke reguleringer 

vandsektoren er underlagt ved reglerne fra vandsektorloven. I dette afsnit vil der analyseres, 

hvilke selskabsretslige krav forsyningsselskaberne, herunder holdingselskaberne, aktieselskaberne, 

anpartsselskaberne og A.M.B.A er underlagt når de er skattepligtige. 

 

Skattepligt af indkomst: 

I henhold til statsskatteloven § 2 stk. 5 påhviler der skattepligt af indkomsten fra A/S, ApS, K/S, og 

andre Selskaber, hvis medlemmer eller deltagere ikke alle hæfter solidarisk uden begrænsning for 

selskabets forpligtelser, for så vidt overskuddet af virksomheden ikke udelukkende anvendes i 

almen, velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige Øjemed.  

§ 6 i statsskatteloven omhandler de omkostninger der kan opnås fradrag for ved beregningen af 

den skattepligtige Indkomst. A) Driftsomkostninger, dvs. de Udgifter, som i årets løb er anvendt til 

at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger;66 opgørelse af 

indkomstskatten og fradrag for omkostninger bliver kaldt for den skattemæssige opgørelse og 

selvangivelse. 

 

Skattemæssige opgørelser og selvangivelser – ApS og A/S 

Det er et krav for selskaber årligt at udarbejde en selvangivelse med regnskabsmæssige 

oplysninger. Selvangivelsen og den skattemæssige opgørelse udarbejdes på grundlag af 

årsrapporten for selskabet. Den skattepligtige indkomst opgøres med udgangspunkt i 

nettoresultatet i årsrapporten, som normalt korrigeres i et bilag for de forskel, der er mellem de 

regnskabsmæssige og de skattemæssige principper. De gældende regler på regnskabsområdet i 

                                                      
66 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303 
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Danmark er årsregnskabsloven og IFRS (IFRS er valgfrit for mindre selskaber og er et krav for 

børsnoterede virksomheder at anvende)67.  

Før der oplistes krav for hvad selskaberne skattemæssigt er oplagt, så skal der sondres mellem om 

selskabet er defineret krav som enten 1) mindre virksomhed eller 2) stor virksomhed: 

Hertil adskilles kravene for mindre virksomheder, som skal anvende bekendtgørelsen nr. 594 af 

12/06/2006 - Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre 

virksomheder, mens mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder fremgår af BEK 593 af 

12/06/2006. 

 

Fælles for både de mindre og større virksomheder er følgende: 

Fristen for indsendelse af selvangivelsen til SKAT er senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. 

Udløber indkomståret i perioden 1.2 – 31.3, skal selvangivelsen dog indsendes senest den 1.8 

samme år68. 

Selskabsskattesatsen udgør 22 % for indkomståret 2016 (Skattesats udgjorde 23,5 % i 2015)69. Der 

betales aconto-skat den 20. marts og den 20. november. Den endelige restskat forfalder til 

betaling den 20. november 2016. 

Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale, der ligger til grund for udarbejdelsen af et 

skattemæssigt årsregnskab og selvangivelsen, som SKAT har anmodet om at få indgivet, skal 

opbevares i 5 år regnet fra udløbet af regnskabsåret. 

Indlevering af oplysningerne skal afgives elektronisk på SKATS hjemmeside. 

Hvis den skattepligtige, forsætligt eller groft uagtsomt, afgiver urigtige eller vildledende 

oplysninger om opfyldelse af betingelserne for at være undergivet den begrænsede 

dokumentationspligt, straffes den skattepligtige med bøde. Se SKL § 14, stk. 4 og 670. 

                                                      
67 Vejledning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1329 af 14. december 2004 - Bekendtgørelse om 
anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven  
(IFRS-bekendtgørelsen) 
68 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Deloitte-Tjekliste-2012-Selskabers-
skattepligtige-indkomst-2012.pdf 
69 http://www.fdr.dk/publikationer/nyheder/176-nedsaettelse-af-selskabsskatteprocenten 
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Mindstekravsbekendtgørelsen oplister kravene til, at en selvangivelse er korrekt udarbejdet. 

 

Mindre selskabers skattemæssige krav til selvangivelse 

Regler findes ind fra Skats hjemmeside – den begrænsede dokumentationspligt for mindre 

virksomheder. Se SKL § 3 B, stk. 6. 

 

Definitionen af en mindre virksomhed 

Er fastsat med udgangspunkt i Europa-Kommissionens definition af mikro virksomheder, små og 

mellemstore virksomheder, hertil  

- Erhvervsdrivende virksomheder, der er bogføringspligtige efter bogføringsloven.  

- Erhvervsdrivende interessenter, komplementarer, kommanditister og partredere. 

Mindre virksomheder afgrænses til virksomheder, der alene eller sammen med koncernforbundne 

virksomheder har:  under 250 beskæftigede (Beregnes som gennemsnitlige antal 

heltidsbeskæftigede i løbet af indkomståret) og enten, har en årlig samlet balance på under 125 

mio. kr., eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr. 

Hvis virksomheden har under 250 beskæftiget kan de fra år til år have en af de sidste to 

betingelser opfyldt i indkomståret for at koncernen bliver fritaget for fuld dokumentationspligt71. 

 

Et mindre forsyningsselskab er underlagt følgende regler: 

Hovedregel for de mindre virksomheder: Som udgangspunkt skal alle skattepligtige omfattet af 

SKL § 3 B, stk. 1, udarbejde dokumentation efter BEK nr. 42 af 24. januar 2006 for samtlige 

kontrollerede transaktioner. Dog skal der ikke udarbejdes dokumentation efter bestemmelserne i 

bekendtgørelsen for transaktioner som i omfang og hyppighed anses for uvæsentlige. Se BEK nr. 

42 af 24. januar 2006 § 3, stk. 2. Der skal foreligge dokumentation, hvis der er handlet med lande 

der ikke indgår i dobbeltoverenskomstlande.  

                                                                                                                                                                                
70 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_11_5.htm 
71 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_11_5.htm 
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Virksomheden skal kunne dokumentere sine indtægter og udgifter, efter de almindelige regler, 

herunder redegøre for at de kontrollerede transaktioner er foretaget i overensstemmelse med LL 

§ 2 (Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten).  

 

Årsrapporten til Skattemæssig opgørelse for mindre virksomheder 

Balance- og omsætningstal tages fra selskabets årsregnskaber, hertil foretages der korrektioner og 

de oplysninger, der altid skal fremgå af et skattemæssigt årsregnskab er følgende: 

- Nettoomsætningen, herunder regulering af værdien af igangværende arbejder for 

fremmed regning 

- Årlig samlet balance 

Ved årlig omsætning forstås nettoomsætning, der defineres som salgsværdien af produkter og 

tjenesteydelser mv., der hører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, 

merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

Ved en årlig samlet balance forstås aktiver, som er opført i balancen. 

Udover disse krav kan SKAT anmode oplysninger om:  

- Tilgodehavender og gæld for varer og tjenesteydelser, indskud, der ikke er indberettet, 

kursgevinster og -tab samt andre tilgodehavender eller anden gæld. 

- Igangværende arbejder for fremmed regning. 

- Aktiver, der foretages afskrivning eller forskudsafskrives på efter afskrivningsloven. 

Opgørelse af antal beskæftigede, den samlede balance og omsætning skal ske på konsolideret 

basis. Se SKL § 3 B, stk. 7. Der skal medregnes beskæftigede, balance og omsætning hos juridiske 

personer, som er koncernforbundne med den skattepligtige. Se SKL § 3 B, stk. 3.  

Koncernforbindelsen skal være til stede ved regnskabsårets slutning. Ved opgørelsen af 

koncernens samlede balance medregnes ikke koncerninterne mellemværender og indbyrdes 

kapitalandele. Ved opgørelsen af den samlede omsætning i koncernen skal der ikke medregnes 

intern omsætning. Koncernforbundne selskaber er juridiske personer, hvor samme aktionærkreds 

(eller fonde) direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere 

http://www.tax.dk/skat/afskrivning.htm
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end 50 pct. af stemmerne. Opgørelse på konsolideret basis er kun relevant, hvis den skattepligtige 

er en juridisk person. 

Vand og spildevandsforsyninger, omfattet af skattepligt og som går under SKAT definition af 

mindre virksomheder skal hertil have overholdt reglerne for udarbejdelse af skattemæssige 

opgørelser. Hertil er kravene lempelige i forhold til de større selskabers mindstekrav, dog kræves 

der stadig en forståelse og indsigt i de korrektioner der skal foretages fra selskabernes årsrapport 

til den skattemæssige opgørelse. De mindre selskaber skal overholde reglerne for handel på 

markeds vilkår og skal oplyse SKAT om disse transaktioner. Hertil er dokumentation kravet 

lempeligt, hvis transaktionerne har været mindre end 5 mio. kr. for indkomståret.  

 

Store selskabers krav til skattemæssige opgørelse 

Loven om Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab for større virksomheder er 

for selskaber med en nettoomsætning på over 100 mio. kr. mv., skal sammen med selvangivelsen 

indgive et skatteregnskab, jf. mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder. Hvis en 

national sambeskatningsenhed samlet har en nettoomsætning på over 100 mio. kr., skal hvert 

enkelt selskab i sambeskatningen overholde mindstekravsbekendtgørelsens krav til 

skatteregnskabet for større virksomheder72. 

 

Store selskabers krav til det skattemæssige årsregnskab og selvangivelse 

Virksomhederne skal indsende jf. BEK nr. 593 af 12/06/2006, § 3 stk. 2-4 den skattemæssige 

årsregnskab sammen med selvangivelsen for virksomheden. Skatteregnskabsskabet skal 

udarbejdes efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner og 

specifikationer i forhold til selskabets årsregnskab. Det skattemæssige årsregnskab skal indeholde 

en resultatopgørelse, balance og specifikationer af bevægelserne i virksomhedens egenkapital 

med tilhørerende oplysninger. Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes 

på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års 

skattemæssige opgørelser. Hertil skal regnskabet opstilles på en klar og overskuelig måde, således 

                                                      
72 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/tax/Deloitte-Tjekliste-2012-Selskabers-
skattepligtige-indkomst-2012.pdf 
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at SKAT kan foretage en klar kontrol af transaktionerne. Dog kan oplysninger om hovedposter, 

som allerede er givet som supplerende oplysninger i selvangivelsen, udelades af det 

skattemæssige årsregnskab. Det skattemæssige årsregnskab samt de oplysninger, som indgår i 

grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af 

specifikationer i tilknytning hertil. Bogføringen skal tilrettelægges, så alle registreringer kan følges 

til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de bogførte 

registreringer, hvoraf de er sammensat.73 

Som det fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, så foreligger der en del 

krav til de større selskabers informationer og reguleringer som de skal oplyse til SKAT, hvis disse 

oplysninger ikke fremvises, kan SKAT opkræve både for manglende eller urigtige oplysninger.  

 

Delkonklusion om krav for selskaber: 

En virksomhed, som er skattepligtigt og går under definition af mindre selskab, skal overholde 

kravene om at 2 af disse tre ikke overstiges: mindre end 125 ansatte, 125 mio. kr. i balancesum, 

250 mio. kr. i omsætningen. Hvis disse krav er opfyldt, så skal der udfyldes og indsendes 

selvangivelse til SKAT en gang årligt deadline 1. juli. Hertil skal der kun indsendes skatteregnskab, 

hvis SKAT beder yderligere om det. Er et selskab underlagt krav fra større virksomhed ved at 

overstige kravene som er sat for mindre virksomheder, så skal der udarbejdes et skattemæssig 

opgørelse på baggrund af det officielle årsrapport, som overholder mindstekravsbekendtgørelsen 

for større virksomheder, samt udfyldes og indsendes selvangivelse inden deadline 1. juli.  

 

Beskatning af interessentskaber og kommanditselskaber: 

Mindstekravsbekendtgørelsen §21. definerer beskatningen for, interessenter, komplementarer, 

kommanditister og partredere (deltagere), der ikke er omfattet af ligningslovens § 29, kan vælge 

at lade bestemmelserne i kapitel 2 og 3 opfylde af det pågældende interessentskab, 

kommanditselskab…, som herefter udleverer årsregnskabet med tilhørende korrektioner og 

specifikationer til deltagerne til brug ved disses indkomstopgørelser.  

                                                      
73 http://www.tax.dk/jv/ab/A_B_3_2_1_2.htm 
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Deltagerne skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst specificere deres indkomst fra 

deltagelse i interessentskabet og kommanditselskabet... Anvender deltagerne skattemæssige 

periodiserings- eller værdiansættelsesmetoder eller foretager skattemæssige af- eller 

nedskrivninger, der afviger fra årsregnskabet som nævnt i stk. 1, skal alle korrektioner anføres 

særskilt. 

Interessentskabet er ligesom andre personlige selskaber ikke et selvstændigt skatteretligt subjekt, 

hvorfor selskabet ikke kan indgive en selskabsangivelse. De med interessentskabsdriften 

forbundne indtægter og udgifter og det deraf skattemæssige overskud eller underskud skal derfor 

registreres hos de enkelte interessenter personlige selvangivelse i forhold til den pågældendes 

andel. Der udarbejdes af praktiske grunde et fælles skatteregnskab for interessentskabet, som de 

enkelte interessenter kan vedlægge deres selvangivelser. Hver interessant kan som selvstændig 

skattesubjekt udarbejde sit eget individuelle skatteregnskab. Indholdet af de enkelte 

interessenters skatteregnskaber kan således variere afhængig af interessentens valg af det 

skattemæssige afskrivningsforløb for de enkelte aktiver eller aktivgrupper.74 

Hvis vandforsyningsaktiviteten udøves af et interessentskab, et kommanditselskab eller et 

kommandit-aktieselskab, som ikke er selvstændige skattesubjekter, beskattes i stedet henholdsvis 

interessenterne, komplementaren, kommanditisterne efter de regler, der gælder for 

forsyningsselskaber, der er omfattet af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2h. Det er dog kun 

interessenter, komplementarer og kommanditister, der er juridiske personer, som er omfattet af 

bestemmelsen75. 

Domme og afgørelser: Der foreligger en skattedom, hvor en række kommuner etablerede en 

fælles rensekoncern. Koncernen blev etableret ved omdannelse af to kommunalt ejede 

interessentskaber til aktieselskaber og udskillelse af serviceaktiviteter til et separat aktieselskab. 

Der blev af SKAT givet tilladelse til at gennemføre omstruktureringen. Aktierne i de tre selskaber 

vil blive ejet af et fælles holdingselskab, X Holding A/S. 

Kommunerne ville få direkte eller indirekte ejerskab i det fælles holdingselskab. En tredjedel af 

kommunerne overvejer at pulje deres ejerskab i det fælles holdingselskab via Z Holding A/S 

                                                      
74 Selskabsformerne s. 143 – lærebog i selskabsret 6. udgave – Lars Hedegaard Kristensen 
75 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1899837 – afsnit hvem er omfattet af skattepligt. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1899837
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(indirekte ejerskab). Disse kommuner ejer i forvejen Z Holding A/S sammen med en kommune, der 

ikke er medejer af de to ovennævnte interessentskaber. 

Z Holding A/S indgår i sambeskatning med Y Holding A/S, der ejer over 60 % af aktierne i Z Holding 

A/S. Dette er bekræftet i et tidligere bindende svar fra Skatterådet. Z Holding A/S er 

administrationsselskab i sambeskatningen. Parterne ønskede en afklaring af koncernens 

sambeskatningsmæssige forhold og fik en dom på at de var sambeskattede efter SEL § 31, der 

omhandler koncernbeskatning. 

 

Case eksempel Andelsselskab Marielyst konsekvenser ved opgørelse efter VSL og SEL:  

I dette afsnit vil der ses hvilke lovgivninger og beregningsmetoder forsyningsselskaberne er 

underlagt at skulle aflægge deres skattemæssige opgørelse efter. Hertil vil der belyses de 

problemstillinger, når reglerne i vandsektorloven og selskabsretsloven for at forstå den omtalte 

skattesag.  

 

Betydning af vandsektorens skattepligt medfølger at forsyningsselskaberne skal foretage følgende: 

 Fastsættelse af skattemæssige indgangsværdier  

 Driftsmidler indgår med deres handelsværdi  

 Bygninger indgår med ejendomsværdien efter den seneste vurdering forud for det 

indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse (Grundlag for 

skattemæssige afskrivninger)  

 Indgivelse af selvangivelse (6 måneder efter indkomstårets udløb) 

 Overvejelser om indbetaling af aconto skat76 

Der er medtaget et eksempel for vandværket Marielyst Andelsselskab for at illustrere, hvordan et 

regnskab efter hvile-i-sig-selv-princip bliver opstillet. Der er kun medtaget de regnskabsposter, der 

er vurderet væsentlige i forhold til problemstillingerne, som vil gennemgås senere i analysen: 

Reguleringsmæssige opgørelse er opgjort efter vandsektorlovens regler. Forsyningsvirksomheder, 

                                                      
76 http://danskevv.dk/media/29234/2013-12-12-FVD-Praesentation-til-orienteringsmoede-om-skattesager.pdf 
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som drives i aktie- eller anpartsselskaber m.v. er underlagt selskabsloven. Som følge heraf er 

selskaberne samtidig underlagt årsregnskabsloven, idet disse selskabsformer ifølge 

årsregnskabsloven altid anses for erhvervsdrivende virksomheder og tillige er omfattet af 

årsregnskabspligten og obligatorisk regnskabsaflæggelse, jf. årsregnskabslovens § 1, stk. 2, og § 3, 

stk. 1, nr. 1. Regnskabspligten følger af EU’s 4. selskabsdirektiv. Direktivet indeholder de nærmere 

krav til årsregnskabet og er implementeret i årsregnskabsloven. Dansk særlovgivning kan således 

som hovedregel ikke undtage aktie- eller anpartsselskaber helt eller delvist fra årsregnskabsloven, 

medmindre dette er hjemlet i et EU-direktiv eller en EU forordning. Særlovgivningen kan dog 

naturligvis stille yderligere krav til oplysninger og udarbejdelse af særlige regnskaber 

(reguleringsmæssige regnskaber) til tilsynsmyndigheder og andre. Sådanne reguleringsmæssige 

regnskaber kan være aflagt efter principper, der afviger fra principperne i årsregnskabsloven. 

Forsyningsselskaber i anparts- eller aktieselskabsform har dermed pligt til at aflægge årsrapport 

efter årsregnskabslovens bestemmelser. Selskabets øverste ledelse er ansvarlig for opfyldelsen af 

regnskabspligten. 

Opgørelsen dækker over perioden 2014, hvor forsyningsselskaberne kun var underlagt 

effektiviseringskrav på driftsomkostninger. Fra 1. marts 2016 er det selskabets totale 

omkostninger der er underlagt effektiviseringskrav. Ændring af denne benchmarking er 

fremkommet af at for mange selskaber har opbygget eller har regnskabsmæssigt oparbejdet store 

anlægssummer. Dette har givet incitament for selskaberne at allokere flere omkostninger ud på 

anlæggene og derved ikke opnået den effektivisering man havde til formål at opnå inden for 

vandsektoren77. Eksemplet på nedenstående case Andelsselskab Marielyst Vandværk er materiale 

modtaget fra PwC, som viser, hvordan et regulatorisk regnskab opstilles, samt sammenhæng til 

den skattemæssige opgørelse. Værdiansættelsesmodellen skal ses som bagvedliggende 

dokumentation og forklaring af de skattemæssige værdier indsat i den skattemæssige opgørelse.   

 

På trods af at eksemplet bygger på bekendtgørelsen fra 2013, er det vurderet at eksemplet stadig 

er gældende og relevant for afhandlingen, da den primære årsag til problemstillingen ligger i de 

skattemæssige indgangsværdier for selskaberne. Den nye bekendtgørelse inden for 

                                                      
77 Interview Miriam Ruth Sørensen, CpHBusiness underviser, tidligere ansat hos Forsyningssekretariatet 
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vandsektorloven 2.0 (gældende fra 1. marts 2016) omtaler ikke de skattemæssige 

indgangsværdier, hvorfor det antages at samme regler er gældende på skatteområdet i den gamle 

bekendtgørelse, som er i den nye.  

 

Reguleringsmæssig opgørelse for eksemplet Andelsselskabet Marielyst er vist på næste side: 

 

 

Hertil ses et reguleringsmæssig opgørelse over Marielyst for 2014. Opgørelsen er aflagt efter hvile-

i-sig-princip og årsregnskabslovens regler for indregning og måling. Den anvendte 

regnskabspraksis generelt og for de enkelte udvalgte poster er gennemgås: 

 

 

 

 

Andelselskab Marielyst

Regnskab efter Hvile-i-sig-princip Note

Reguleringsmæssig opgørelse
tdkk

Indtægter

 Driftsramme 3.971 1

 Anlægsramme 2.361 2

 1:1 omkostninger 1.177 3

 Overdækning fra 2014 og tidligere -227 4

Indtægter i alt (indtægtsramme) 7.282

Omkostninger Beregning af afskrivninger (POLKA)

 Driftsomkostninger -3.971 1

 1:1 omkostninger -1.177 3 POLKA 84.264

 Afskrivninger (POLKA) -2.361 2 Gns. restlevetid (år) 35,7

Omkostninger i alt -7.509

Afskrivninger -2.361

Resultat -227

Materiale udarbejdet af PwC, Michael Kruse Bak*

* For forståelsen skyld er der foretaget rettelser i det modtaget materiale af Jasmin Dayeh
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Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 

alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger78. 

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde 

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan 

måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende 

måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost79. 

 

Nettoomsætningen (Indtægtsrammen): 

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til 

køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi 

og opgøres eksklusiv moms og afgifter. Indtægtsrammen består af de omkostninger som selskabet 

i henhold til vandsektorloven har eller kan opkræve hos forbrugerne.  

1. Driftsrammen omfatter de driftsomkostninger selskabet har haft i løbet af finansåret og 

kan opkræve hos forbrugerne af vandet. Dette beløb skal stemme til de faktiske 

driftsomkostninger under note 5. Dette er selskabets faktiske produktions- distributions- 

og administrationsomkostninger. Denne post er og har alle år været omfattet af 

effektiviseringskrav.  

2. Anlægsrammen dækker over de investeringer som selskabet har udført, hertil får de lov til 

at indføre hvad der svarer til 1 år afskrivninger ud fra deres samlede foretagne 

investeringer for finansåret.  

 

                                                      
78 http://www.marielystvand.dk/media/1759/aarsregnskab-2014-modstridende-unicode-kodning.pdf 
79 http://www.marielystvand.dk/media/1759/aarsregnskab-2014-modstridende-unicode-kodning.pdf 
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Regnskabsmæssige afskrivninger: 

Regnskabsmæssige afskrivninger som ses under note 2 i den reguleringsmæssige opgørelse: 

forstås ved den værdiforringelse af et aktiv, der har fundet sted i løbet af året, og som fratrækkes i 

regnskabet i forbindelse med opgørelse af overskuddet. Begrundelsen for afskrivning er, at 

anskaffelsessummen for aktiver fordeles over levetiden. Dette sker i årsregnskabet for at leve op 

til ”the matching principle” dvs. princippet om at indtægter og de tilhørende udgifter skal høre 

sammen80. I årsregnskabsloven LBK nr 1580 af 10/12/2015 finder vi bestemmelsen om de 

regnskabsmæssige afskrivninger: § 43. Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for 

immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med 

afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Som det 

forstås skal de regnskabsmæssige afskrivninger komme så tæt på den rent faktiske 

værdiforringelse som muligt, hvilket fremgår af udtrykket systematisk afskrivning… over… 

brugstid81. 

 

Regnskabsmæssige indgangsværdier – POLKA værdier 

Der er til brug for opgørelsen af hvert selskabs prisloft bl.a. foretaget en værdifastsættelse af 

selskabernes anlægsaktiver. Ud fra dette har det været muligt at udregne, hvor store afskrivninger 

der vil være på de enkelte selskabers anlægsmasse i årene fremover. Værdifastsættelsen af 

selskabernes anlægsaktiver sker bl.a. ud fra oplysninger i et pris- og levetidskatalog (POLKA) og 

kaldes POLKA-værdien. 

POLKA-værdien er et teknisk begreb og er den værdi af de historiske investeringer (svarende til 

afskrivningerne), som hvert selskab kan indregne i de fremtidige takster, som forbrugerne skal 

betale for vand og afledning af spildevand. 

Ifølge Prisloftbekendtgørelsens § 23, stk. 1-3 skal vandselskaberne udarbejde en 

reguleringsmæssig åbningsbalance pr. 1. januar 2010. Ved udarbejdelsen af et vandselskabs 

reguleringsmæssige åbningsbalance værdiansættes selskabets anlægsaktiver til gennemsnittet af 

aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Den konkrete 

                                                      
80 Skattemæssige afskrivninger, Søren Bech, Anne Hedvig Bertoe mm. 4. udgave – side 17 
81 Skattemæssige afskrivninger, Søren Bech, Anne Hedvig Bertoe mm. 4. udgave – side 17 
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værdiansættelse af et anlægsaktiv foretages ud fra standardpriser som fremgår af POLKA. 

Genanskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det koster at udskifte et givet anlægsaktiv på et 

bestemt tidspunkt. Genanskaffelsesværdierne for hvert af et selskabs aktiver er opgjort i 2009-

priser. Anskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det har kostet at købe et givet anlægsaktiv på 

anskaffelsestidspunktet. Anskaffelsesværdierne for hvert aktiv er beregnet ved at justere 

genanskaffelsesværdien med prisudviklingen fra anskaffelsestidspunktet til 

genanskaffelsestidspunktet. Den konkrete værdiansættelse kaldes POLKA-værdien og er 

gennemsnittet af den samlede nedskrevne anskaffelsesværdi og den samlede nedskrevne 

genanskaffelsesværdi. POLKA-værdien er et udtryk for den samlede reguleringsmæssige værdi af 

et selskabs anlægsaktiver. 

Inden Forsyningssekretariatet kan fastsætte et prisloft for en forsyning, skal selskabet opgøre 

værdien af selskabets anlægsaktiver (POLKA-værdien) og indsendes til Forsyningssekretariatet. 

Formålet ved anvendelsen af POLKA-værdier kommer af et ønske om at få en standardværdi af 

selskabernes aktiver i regnskaberne, for at få et overblik over vandsektorens værdi. Forsyningerne 

underlagt kommunerne, var ikke værdiansat efter disse principper. Så for at få en mere ensartet 

værdi (one size fits all) blev der lavet en generisk oversigt over aktiverne, hvor hver komponent får 

en værdi og levetids liste. Hertil fik Konsulent virksomheden COWI opgaven at estimere aktivernes 

genanskaffelsesværdier og anskaffelsesværdi ud fra de oplysninger forsyningerne havde. Hertil 

blev værdiansættelsen vurderet på, hvor lang tid de enkelte ledninger, rør og andre anlæg havde 

af værdi og levetid.  

 

Så når selskaberne skal vurdere deres aktiver, så indhentes et excel ark fra 

Forsyningssekretarietets82. Når selskaberne har indtastet deres anlægs aktiver og levetid, så 

kommer der en samlet aktivsum, som bliver anvendt til den regnskabsmæssige værdi pr. dags 

dato. Denne metode blev foretaget for alle de selskaber der blev underlagt selskabsloven i 2007.83 

                                                      
82 http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2016/Pris-og-levetidskatalog-for-vandforsyning-og-
spildevand?tc=217D0C9263E742F5AEF8D5166B791CA1 
83 Interview med Michael Kruse Bak - PwC 
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I dette regnskab tages anlægsaktivernes totale saldi på TDKK 84.264 og deles over 35,7 år 

(restlevetid) og hertil udregnes en lineært afskrivning på TDKK 1.105 som driftsføres.  

 

3. 1:1 omkostninger dækker over omkostninger, kontingenter m.m. som selskabet ikke har 

kontrol over. Kontingent til forsyningssekretariet miljømæssige påbud etc. Det skal nævnes 

at regnskabet dækker for perioden 2014, hvor driftsomkostninger og 1:1 omkostninger 

skulle opdeles, da driftsomkostninger var underlagt effektiviseringskrav. Dette er ved lov 

den 1. marts 2016 ændret således at de to poster nu er slået sammen. 

4. Takstmæssig over/underdækning indeholder en historisk over/underdækning samt en 

beregnet saldo ud fra forskrifter fra Forsyningssekretariatet. Den historiske 

over/underdækning er opgjort pr. 31. december 2009 og 31. december 2010, og er 

beregnet ud fra de likvide beholdninger fratrukket gæld, som ikke vedrører investeringer. 

Disse saldi indregnes som tillæg/fradrag til selskabets indtægtsramme frem til og med 

2014. Den historiske over/underdækning skal ikke genberegnes efter den 31. december 

2010. Fra og med 2011 skal der årligt beregnes en over/underdækning, som indeholder to 

særskilte beregninger. Den første er en beregning af de primære indtægter i forhold til den 

tildelte indtægtsramme, som korrigeres, såfremt investeringstillægget er over de faktiske 

investeringer. Den anden del af beregningen er en opgørelse af de budgetterede tillæg for 

nettofinansielle poster, 1:1 omkostninger samt miljø- og servicemål set i forhold til de 

realiserede omkostninger til de forskellige tillægstyper. De to beregninger sammenlægges 

og hensættes i regnskabet såfremt beregningerne udviser en gæld og indregnes som 

udgangspunkt i indtægtsrammen to år efter opgørelsesåret. Såfremt der er et aktiv, 

oplyses det som eventualaktiv, hvis ledelsen som udgangspunkt ikke ønsker at udnytte 

prisloftet fuldt ud, eller indregnes som indtægt, hvis prisloftet er fuldt ud anvendt.84 

5. Forsyningsselskaberne kan fradrage de omkostninger for deres driftsomkostninger og 1:1 

omkostninger. Fradrag for afskrivningerne er baseret på de POLKA værdi selskaberne har 

opgjort anlægsaktiverne til. Restlevetiden er ligeledes opgjort efter POLKA værdier og 

                                                      
84 http://www.marielystvand.dk/media/1759/aarsregnskab-2014-modstridende-unicode-kodning.pdf - 
regnskabspraksis 

http://www.marielystvand.dk/media/1759/aarsregnskab-2014-modstridende-unicode-kodning.pdf
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afskrives lineært over restlevetiden. Afskrivningen svarer til et års afskrivninger. 

Afskrivningerne er opgjort efter Anlægsværdierne jf. Vandsektorlovens bestemmelser. 

 

Regnskabet for Marielyst skal herefter opgøres i forhold til de skattemæssige værdier, som bliver 

reguleret. Den skattemæssige opgørelse ses her: 

 

 

Der foretages en gennemgang af de skattemæssige værdier numerisk nedenfor: 

1. Faktureret omsætning svarer til al den viderefaktureret indtægt selskabet har opkrævet 

hos forbrugerne. I og med at de har opkrævet alt hvad der ligger inden for 

indtægtsrammen, vil dette beløb samlet set udgøre den skattemæssige indkomst jf. 

Statsskatteloven § 2 stk. 5 

2. Driftsomkostningerne skal indregnes og fradrages den skattemæssige opgørelse efter § 6 i 

Statsskatteloven. 

3. 1:1 Omkostninger anses også for at være driftsomkostninger og skal derved fradrages efter 

§6 i statsskatteloven.  

4. Denne note skal ses sammen med note 7 og 8: Den primære forskel mellem den 

reguleringsmæssige opgørelse og den skattemæssige opgørelse er afskrivningerne og 

Andelselskab Marielyst

Skattemæssig opgørelse
tdkk

Indtægter

 Faktureret omsætning 7.282 1

Indtægter 7.282

Omkostninger Beregning af afskrivninger (SKAT)

 Driftsomkostninger -3.971 2

 1:1 omkostninger -1.177 3 Indgangsværdi 12.416 7

 Afskrivninger (SKAT) -1.105 4 SKAT saldoafskrivning 9% (7% - 25%)

Omkostninger i alt -6.253

Afskrivning -1.105 8

Skattepligtig indkomst 1.029 5

Skattebetaling (22 %) 226 6

Materiale udarbejdet af PwC, Michael Kruse Bak* Materiale udarbejdet af PwC, Michael Kruse Bak

* For forståelsen skyld er der foretaget rettelser i det modtaget materiale af Jasmin Dayeh * For forståelsen skyld er der foretaget rettelser i det modtaget materiale af Jasmin Dayeh
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indgangsværdier. Afskrivningerne er et lineær beløb, som beregnes ud fra de 

skattemæssige indgangsværdier. Da problemstillingen og den primære forskel ligger på 

disse poster er de udspecificeret under note 6.  

5. Den skattepligtige indkomst er væsentligt påvirket af de skattemæssige afskrivninger og 

udviser at selskabet har et overskud på TDKK 1.029 kontra underskuddet på TDKK 227 som 

ses i den reguleringsmæssige opgørelse.   

6. Andelsselskabet ender med at skulle betale en skat på TDKK 226, som er beregnet ud fra 

den skattepligtige indkomst. Selskabsskatten beregnes således: TDKK 1.029 x 22%.  

 

Skattemæssige afskrivninger 

Skattemæssige afskrivninger har ligesom de regnskabsmæssige, til formål at belaste det enkelte 

indkomstår med den værdiforringelse, der har været på de afskrivningsberettiget aktiver i løbet af 

indkomståret. Dog tilstræber man ikke samme nøjagtighed med hensyn til opgørelsen af 

afskrivningerne, som i årsregnskabet. De skattemæssige afskrivninger er standardiserede. Hertil 

kaldes afskrivningsmetoden for saldometoden. I Marielyst eksemplet, så tages saldoværdien TDKK 

12.416 hertil er der anvendte en saldoafskrivning-sats på 9%. Jf. afskrivningsloven så kan 

driftsmidler maksimalt afskrives med 25% årligt jf. AL § 5 stk. 3. Hertil skal småanskaffelser der har 

en værdi på under 12.600 (2014 sats)85 straks-afskrives, eller levetiden på driftsmidlet er på tre år 

eller derunder. 

Driftsmidler som skal aktiveres og hertil afskrives på, hvis de opfylder følgende betingelser jf. 

SKAT’s vejledning86  

1) Driftsmidlet skal være anskaffet. Der kan først afskrives fra det tidspunkt, hvor driftsmidlet 

anses for anskaffet. Et driftsmiddel anses for anskaffet, a) når det er leveret til en 

igangværende virksomhed, b) er bestemt til at indgå i virksomhedens drift og c) er 

færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften. 

2) Infrastrukturanlæg, der afskrives på en særskilt saldo De aktiver, der er omfattet af denne 

gruppe, er især driftsmidler, der har karakter af faste anlæg. Infrastrukturanlæg omfattet af 

                                                      
85 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_2_4_2_4_2_5.htm 
86 http://tax.dk/skat/afskrivning.htm 
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AL § 5 C, stk. 2: Aktiver, der anvendes til transport, distribution og lagring mv. af… vand og 

spildevand… rørledninger til transport af varmt vand eller damp. 

Eksempler på driftsmidler med lang levetid, der er omfattet af AL § 5 C, stk. 1, er: Anlæg i 

vandværker til indvinding af vand, dvs. almene vandforsyningsanlæg, der forsyner eller har til 

formål at forsyne mindst ti ejendomme, jf. lov om vandforsyning.  

SKAT’s C.C.2.4.5.5 vedrører Afskrivning på tilslutningsudgifter. Jf. AL § 43 kan der foretages 

afskrivning af anlæg der er tilsluttet til offentlige eller private ejede anlæg som har betydning for 

virksomheden I LSRM 1984, 132 blev et kloakanlæg, der var ejet af en grundejerforening, anset for 

at være et anlæg, der var ejet af andre end grundejerne. Hertil kunne de foretage afskrivning da 

og opnå fradrag der var betalt til foreningen. I LSRM 1985, 34 blev et afløbsanlæg anset for at 

være ejet af selskabet selv, som derfor ikke kunne afskrive på afgiften til tilslutning. Der kan 

afskrives på alle éngangsudgifter i forbindelse med tilslutninger til anlæg, som har 

erhvervsmæssigt betydning for en virksomhed. Se AL § 43. Se også LSRM 1979, 157, om den 

tidligere gældende LL § 8 C. Bestemmelsen anvendes ikke blot ved den første tilslutning, men også 

når der senere opkræves éngangsbidrag. Se LSRM 1985, 123.  

Domme og afgørelser på afskrivninger. SKAT kunne tillige bekræfte, at X kommunale kloakselskab 

skattemæssigt kan fradrage årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse efter statsskattelovens 

§ 6, litra a - som defineret i bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering 

af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand § 15, stk. 3 - til kommunens 

projekter på A-vej og B- Allé. Hertil afgjorde SKAT at spildevandselskabet kunne afskrive på 

driftsomkostninger ejet af tredje mand. 

 

Skattemæssige indgangsværdier 

Reglen i SEL § 5 D gælder for de vandforsyninger, der hidtil har været skattefri efter reglen i SEL § 

3, stk. 1, nr. 4, men som er omfattet af skattepligt fra 1. januar 2010. De aktiver, der er i behold 

ved overgangen til skattepligt, skal dermed fastsættes til handelsværdien.  

Ved fastsættelsen af de skattemæssige overgangsværdier, anvendes reglen i LL § 2. De aktiver som 

udskilles fra kommunen til det enkelte vand- og spildevandsselskab ved indtræden i skattepligt, 
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skal fastsættes til handelsværdien. For andre, allerede skattepligtige spildevandsvirksomheder kan 

der eventuelt blive tale om, at de overgår fra andre skattepligtsbestemmelser i SEL til 

bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 2h. 

For sådanne vandforsyninger, der hidtil har været skattefri efter reglen i SEL § 3, stk. 1, nr. 2, men 

bliver omfattet af skattepligt fra 1. januar 2010, anvendes reglen i SEL § 5 D. De aktiver, der er i 

behold ved overgangen til skattepligt, skal dermed fastsættes til handelsværdien.  

Ligningsloven § 2 skal indgangsværdien opgøres således: ved opgørelsen af den skatte- eller 

udlodningspligtige indkomst anvende(s) priser og vilkår for handelsmæssige værdier. SKAT har 

udformet en vejledning til selskaberne, hvordan vandværkerne skal værdiansætte deres 

anlægsaktiver. Denne værdiansættelsesmetode vil gennemgås i næste afsnit 

 

Værdiansættelsesmetoden til de skattemæssige indgangsværdier 

SKAT vejleder Forsyningsselskaberne at anvende en DCF værdiansættelsesmetode til at beregne 

handelsværdien af deres anlægsaktiver. Vejledningen er indsat og gennemgået for at forstå 

sammenhængen mellem teorien samt problemstillingerne ved case eksemplet Marielyst 

Andelsselskab, værdiansættelsesmodel, der følger efter vejledningen87 

 

DCF-modellen 

DCF er en forkortelse for "Discounted Cash Flow". (Også kendt som FFCF modellen) En diskonteret 

pengestrøm.  DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdien af en 

virksomhed, et aktiv eller et forretningsprojekt opgøres som den tilbagediskonteret værdi af de 

forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til det pågældende 

værdiansættelsessubjekt88. Pengestrømme er den indtjening selskabet forventer at indtjene i 

fremtiden. 

Den hyppigste anvendte form for DCF-model måler værdien på selskabsniveau (långivers - og ejers 

synsvinkel) og modellen kan under antagelse om konstant afkastkrav i fremtiden vises som 

                                                      
87 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen, Kapitel 2. 
88 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813207&chk=208529 
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nedenstående figur: Hertil betyder følgende tegn: EV = Estimeret værdi (både egenkapital og 

rentebærende gæld), FCF = Frit cash flow (frie pengestrømme) til selskabet (både ejere og 

långivere), WACC = Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (både ejere og långivere) 

 

Den frie cash flow-model kan omskrives til den indirekte89 metode, hvor værdien af selve 

virksomheden estimeres først. Dernæst fratrækkes markedsværdien af netto finansielle 

forpligtelser, hvorefter egenkapitalværdien fremkommer som simpel rest. Denne indfaldsvinkel er 

ofte anvendt i praksis, fordi den ikke fordrer eksplicitte forecast af ændringer i nettofinansielle 

forpligtelser. Virksomhedsværdien er lig med kapitalværdien af frie cash flow til ejere og netto 

långivere90. 

I praksis operationaliseres værdiansættelsesprocessen ofte ved at inddele budgettet i to perioder: 

1) (Eksplicit) budgetperiode 

I teorien foreskriver nutidsværdimodellerne, at analytiker skal forecaste til det uendelige, idet der 

er tale om going concern investeringer, der forventes at have en uendelig løbetid. Dette er praksis 

ikke muligt, hvorfor der vælges en begrænset budgetperiode, hvor der hvert år i budgetperioden 

opstilles eksplicitte forecasts for det forventede salg, driftsoverskud mv. Budgetperiodens længde 

bør strække sig frem til det tidspunkt, hvor analytikerne ikke kan udarbejde et bedre forecast end 

at forudsætte at alle posterne i budgettet følger en konstant vækstrate g. Perioden efter 

budgetperioden kaldes for terminalperioden. 

2) Terminalperioden 

Sammenfatter analytikernes skøn over virksomhedens værdiskabelse, som forventes at finde sted 

ud over budgetperioden. Værdien af dette kaldes terminalværdien91.  

                                                      
89 Indirekte metode betyder at beregne værdien af virksomheden FCFF: Free Cash Flow Firm 
Direkte betyder at beregne værdien af egenkapitalen FCFE: Free Cash Flow Equity 
90 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2. udgave af Jens O. Elling og Ole Sørensen, side 42 
91 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave af Ole Sørensen, side 38 
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DET FRIE CASHFLOW 

Cashflow er opdelt i følgende områder 

 Perioder (budget, forecast, terminalperiode) 

 Vækst i terminalperioden 

 Inflation (nominelle værdier/reale værdier) 

 Åbningsbalance og udarbejdelse af budgetter (udledning af cashflow) 

Den generelle DCF-model vil derved kunne omformers til en to-periodisk model: 

 

  BUDGETPERIODE         TERMINALPERIODE 

 

 

                                            

 

Estimering af diskonteringsfaktor (WACC) 

Fastsættelse af WACC: Diskonteringsfaktoren (WACC) spiller en afgørende rolle, når man skal 

beregne kapitalværdien af en pengestrøm. Fastlæggelse af, hvilken diskonteringsrente der skal 

anvendes, er derfor et kritisk moment. Nedenfor vil der gennemgås de elementer der skal tages 

højde for ved fastsættelsen af WACC  
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 Risikofri rente: I praksis anbefales det at anvende den effektive rente for den 

toneangivende ti-årige statsobligation som estimat for den risikofri rente92 svarende til 

0,48 % jf. Nationalbanken93 

 Markedsrisikopræmie er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier 

relativt til at investere i risikofri aktiver. Seneste undersøgelser viser at respondenter 

anvender 4,7%. Den historiske markedsrisikorente er beregnet til at være 3% iflg. Parum94 

 Betaværdi (systematisk risiko). B=0 Er ensbetydende med en risikofri investering. 

Betaværdi er udtryk for branchens risiko. Jo større risiko ved aktien, jo større risikopræmie.  

 Selskabsspecifikt risikotillæg 

 Selskabsspecifikt rentetillæg på fremmedkapital 

 Skat 

 Kapitalstruktur er udtryk for hvad kapitalindskydere ofrer ved at investere i virksomheden 

via. Driftens kapitalomkostninger95. Hertil skal der bruges markedsværdier for 

egenkapitalen og nettogælden (finansielle forpligtelser)96 

 

De vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) kan beregnes efter følgende formler: 

Egenkapitalomkostning = Risikofri rente + (Betaværdi x Markedsrisikopræmie)  

Fremmedkapitalomkostning = (Risikofri rente + Selskabsspecifikt risikotillæg) x (1 - Skattesats) 

 

WACC = (Egenkapitalandel x Egenkapitalomkostning) + (Fremmedkapitalandel x 

Fremmedkapitalomkostning) 

 

 

                                                      
92 I Teorien ville man bruge den 1 årige nul-kuponsrente i år 1 og renten på en to-årig rente i år to – også 
tilbagediskontere denne osv. Der foretages her praksis metoden. 
93 Nationalbankens rentesatser – 10 årig statsobligation udgør 2016 M04 - 0,48% 
94 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave af Ole Sørensen, side 53 
95 R-wacc som begreb for virksomhedens kapitalomkostninger – gennemsnitlige. 
96 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave af Ole Sørensen, side 54 
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Figuren illustrerer fremgangsmåden i DCF-modellen:  

 

 

 

Beregning af nutidsværdi af det forventede frie cashflow i budgetperioden. Det forventede frie 

cashflow for de enkelte perioder tilbagediskonteres med den estimerede WACC. 

Beregning af nutidsværdi af det forventede frie cashflow i terminalperioden. De forventede frie 

pengestrømme i terminalperioden tilbagediskonteres med den estimerede WACC. 

Beregning af den samlede nutidsværdi af det frie cashflow i budgetperioden og i 

terminalperioden. Dette udgør virksomhedens værdi eksklusiv ikke-driftsmæssige aktiver, idet 

cashflow er et resultat af virksomhedens driftsmæssige aktivitet. 

Virksomhedens markedsværdi, der er lig værdien af egenkapitalen, kan herefter beregnes ved 

henholdsvis at tillægge markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver og fratrække 

markedsværdien af virksomhedens rentebærende gæld. 

I Andelsselskabet Marielyst, er der foretaget en beregning af DCF modellen efter SKAT’s 

vejledning. Under casen er der gennemgået de elementer, der har givet anledning til 
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problemstillingerne. Disse problemstillinger er følgende: Værdiansættelsesmodellen er modtaget 

af PwC, og der er fortaget rettelse i format og tal for at tilpasse den til afhandlingens formål. 
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Evalueringen af DCF modellen for Marielyst – heraf sammenhængen med den 

reguleringsmæssige opgørelse og den skattemæssige opgørelse. 

 

Det ses at der ved beregningen efter SKAT’s DCF model at den samlede tilbagediskonteret værdi 

NPV bliver beregnet til at udgøre TDKK 10.562, hertil er de beregnede skattemæssige afskrivninger 

opgjort til en værdi til TDKK 1.854, som beregnes med en diskonteringsfaktor sat til 6,0%.  

Tilsammen udgør den samlede værdi af virksomheden TDKK 12.416, som svarer til SKAT’s 

beregning af selskabets handelsværdi. Denne værdi sammenlignet med den regnskabsmæssige 

anlægsværdi opgjort efter POLKA på TDKK 84.264 jf. side 36. Hertil er selskabets anlægsværdi med 

85% procent. SKAT beregner en gennemsnitlig levetid for distributionsanlæggene (benævnt 

henfaldsperioden) og foretager efterfølgende en lineær reduktion af pengestrømmene over den 

beregnede levetid. De beregnede frie pengestrømme tilbagediskonteres efterfølgende med den 

beregnede WACC (diskonteringsfaktor). Herefter beregnes et værditillæg (TAB) som er udtryk for 

den tilbagediskonterede skattefordel ved skattemæssige afskrivninger på de materielle 

anlægsaktiver. Afslutningsvist sammenlægges den tilbagediskonterede værdi af de frie 

pengestrømme og det beregnede værditillæg. Herved fremgår den værdi som SKAT reducerer 

selskabernes selvangivne værdier til97. 

Denne reduktion, udløser en skattepligtig indkomst på TDKK 1.105, som de skal betale 22% skat af 

jf. side 37 i afhandlingen. Dette er et reelt problem da selskabet ifølge den reguleringsmæssige 

opgørelse faktisk står med et underskud svarende til TDKK 227. Denne store reduktion af selskabet 

samlede aktiver giver anledning til om selskabernes indregning af deres anlægsaktiver har været 

hensigtsmæssigt, 1) hertil om de regnskabsmæssigt har indregnet deres anlæg til en korrekt pris, 

eller 2) om SKAT’s vejledning til værdiansættelsesmetoden for Forsyningsselskaberne ikke er 

hensigtsmæssig for sektoren.  

 

                                                      
97 Materiale udleveret af PwC. 
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Skattesag: Fra det enkelte selskab til hele Vandsektoren: 

I dette afsnit vil der ses skattesagerne der er kørt mod skatteministeriet for Vandsektorens 

problemstillinger vedrørende værdiansættelsesmodellen.  

300 forsyninger i Danmark har lagt sag an mod skatteministeriets værdiansættelse af 

virksomhedernes handelsværdi - hertil vejledningen om værdiansættelsesmetoden. Hertil blev der 

truffet afgørelse. SKAT fik medhold i alle forhold.  

Der er medtaget de vigtigste punkter fra sagerne og afgørelserne hertil. De øvrige klagesager 

afventer fortsat Landsskatterettens afgørelse: 

Inde på afgørelsesdatabasen ligger der 12 afgørelser,  

- 10 fra landsskatteretten: Journalnr. 11-0301840, Journalnr. 11-0301841, Journalnr. 11-

0301842, Journalnr. 11-0301843, Journalnr. 11-0301844, Journalnr. 11-0301845, Journalnr. 

11-0301846, Journalnr. 11-0301848, Journalnr. 11-0301850, Journalnr. 11-0301864. 

 

-  2 fra skatterådet, Journal nr. 10-176944, Journal nr. 13-5701305 

Der er medtaget de vigtigste argumenter fra to sager nedenfor: Argumenter fra SKAT, går igennem 

som de samme igennem de fleste af afgørelserne: 

 

Journal nr. 11-0301840 

Landsskatterettens afgørelse – Selskabsindkomst, indkomståret 2007, SKAT har ændret selskabet 

selvangivne skattemæssige saldo for driftsmidler fra 1.233.876.395 kr. til 413.149.345 kr. Herefter 

har SKAT godkendt fradrag for 2,92 % af 478.163.749 kr. (413.149.345 kr. reguleret for 

tilgang/afgang i 2007) svarende til 13.962.381 kr. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse. 

SKAT har været nødsaget til at udøve et skøn over handelsværdien af selskabets aktiver, idet det 

selvangivne afskrivningsgrundlag ikke er udtryk for armslængdeprisen for de aktiver, som blev 

apport-indskudt i selskabet, jf. ligningslovens § 2, og at det pågældende skøn kun kan 

tilsidesættes, hvis selskabet godtgør, at det er urimeligt eller udøvet på et klart fejlagtigt grundlag, 

jf. SKM2005.368H og SKM2009.37H. Selskabet har ikke formået at løfte bevisbyrden for, at 
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skønnet kan tilsidesættes. SKAT har i denne forbindelse henvist til, at det følger af 

Skatteministeriets svar på spørgsmål fra virksomheden af 1. april 2009 til ændringsloven nr. 460 af 

26. februar 2009, der ændrede en række love, herunder selskabsskatteloven, som følge af 

reformen af vandsektoren, at vand- og spildevandsforsyningerne ikke kan anvende nedskrevne 

genanskaffelsespriser som indgangsværdier, medmindre det kan dokumenteres, at det således 

opgjorte beløb svarer til aktivets handelsværdi. Ligeledes fremgår det af Skatterådets afgørelse af 

28. marts 2011, offentliggjort SKM2011.220.SR, at genanskaffelsesværdien, korrigeret for 

restlevetid, kun kan anses for at være handelsværdien, hvis det dokumenteres, at de to værdier 

svarer til hinanden. Selskabet har opgjort den regnskabsmæssige værdi af de materielle 

anlægsaktiver til 767 mio. kr., mens den skattemæssige værdi er opgjort til den nedskrevne 

genanskaffelsesværdi til 1.234 mio. kr. uden nogen forklaring på forskellen. Hertil henviser SKAT til 

at afkastningsgraden skal fastsættes til hvad en uafhængig investor minimum ville kræve af 

afkastningsgrad baseret på markedsvilkårsprincippet. 

 

Diskonteringsfaktoren er fastsat ud fra en risiko fri rente på 4,6%. Risikopræmie: 4,5 %. 

Risikopræmien er en aktieinvestors forventede merafkast i forhold til en investering i 

statsobligationer. Præmien er målt på mange måder og bevæger sig efter SKAT, Store Selskaber 

opfattelse mellem 4 og 5 % i Danmark. FSRs faglige notat om den statsautoriserede revisors 

arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele af december 

2002 (FSRs faglige notat), angiver, under ”Common sense metoden” i afsnit 8.2.2.7, at ved en lav 

driftsmæssig risiko og en lav finansiel risiko, findes beta i et interval mellem 0,4 og 0,6. SKAT, Store 

Selskaber skønner at betaværdien for en vandvirksomhed i almindelighed kan ansættes til 0,5. 

Som det fremgår af FSRs faglige notat er dette en usædvanlig lav værdi, som dog findes forsvarlig 

under hensyntagen til Vandernes ejerforhold. 
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Journal nr. 11-0301841 

Sagen vedrører opgørelsen af selskabets afskrivningsgrundlag for distributionsnet og ejendomme 

ved indskydelsen af den kommunale spildevandsforsyningsvirksomhed i selskabet. SKAT har 

ændret den af selskabet selvangivne skattemæssige saldo for distributionsnet fra 1.303.091.000 

kr. til 315.693.228 kr. Herefter har SKAT alene godkendt fradrag for 25 % af 315.693.228 kr. 

svarende til 78.923.307 kr. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse. SKAT har endvidere 

ændret det af selskabet selvangivne afskrivningsgrundlag for ejendomme fra 2.771.640 kr. til 0 kr. 

Herefter har SKAT har herefter ikke godkendt fradrag for afskrivninger på bygninger. 

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse. 

SKAT har i deres begrundelse for ovennævnte afgørelse lagt til grund, at værdierne i et 

vandselskab skal findes med udgangspunkt i en indkomstbaseret model. Der lægges endvidere til 

grund, at værdien af aktiverne i et vandselskab efter SKATs opfattelse må være lave: ”Den 

lovgivningsmæssige regulering i vandsektoren medfører en meget specifik prisregulering, der 

direkte sigter på at påvirke vandvirksomhedernes, og der med aktivernes, fremtidige 

indtjeningspotentiale. Dette kan ikke undgå at påvirke handelsprisen for virksomhedens 

driftsmidler, specielt strukturaktiver (eksempelvis nedgravede vandledninger). Skatteministeriet 

finder derfor, at der skal henses til den meget specifikke lovmæssige regulering af indkomsten, 

som gælder i vandsektoren. Denne fokus på indkomsten vil være til stede hos en eventuel køber 

og vil derfor også skulle gælde ved opgørelsen af handelsværdien af X Vandværks skattemæssige 

åbningsbalance. Skatteministeriet bemærker i den sammenhæng, at prisen i handel og vandel 

(handelsprisen) for en virksomhed, der er omfattet af et særlig snævert ”hvile-i-sig-selv”- princip, 

og hvor ejeren fx ikke umiddelbart må føre et overskud ud af virksomheden, naturligt må være 

meget lav 98 

Nuværende Skattesag pr. dags dato 

DANVA (Vandselskabernes forening) har på vegne af Tre Vand- og spildevandsforsyninger, 

Hvidovre, Hjørring og Lolland anmodet om genoptagelse af sagen, efter disse afgørelser fra 

                                                      
98 http://www.danva.dk/Medlemmer/Lovgivning/Vandreformen/%C3%98konomi/Skattem%C3%A6ssig-
v%C3%A6rdis%C3%A6tning.aspx?q=skattem%C3%A6ssig%20v%C3%A6 – artikel fra KPMG 

http://www.danva.dk/Medlemmer/Lovgivning/Vandreformen/%C3%98konomi/Skattem%C3%A6ssig-v%C3%A6rdis%C3%A6tning.aspx?q=skattem%C3%A6ssig%20v%C3%A6
http://www.danva.dk/Medlemmer/Lovgivning/Vandreformen/%C3%98konomi/Skattem%C3%A6ssig-v%C3%A6rdis%C3%A6tning.aspx?q=skattem%C3%A6ssig%20v%C3%A6
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Landsskatteretten og skatteministeriet. Sagerne kører stadig pr. dags dato. Sagerne om Hvidovre 

Vand og Hjørring Vand er indbragt for Østre Landsret. Retsmødet er berammet til 

hovedforhandling den 13., 14., 16. og 17. marts 2017 i Østre Landsret. Landsretten har besluttet, 

at der ved hovedforhandlingen af sagerne skal medvirke 5 dommere – det skyldes sagernes 

principielle karakter. Østre Landsret har udmeldt syn og skøn med henblik på fastsættelse af 

værdien af det solgte distributions- og produktionsanlæg i Hvidovre Vand-sagen. Professor ved 

CBS Carsten Krogholt Hansen er udpeget som skønsmand. Senest den 1. september 2016 skal 

skønsmanden indlevere skønserklæringen til landsretten. 

DANVA har stillet 14 spørgsmål og Skatteministeriet har stillet 6 spørgsmål til skønsmanden, samt 

4 tillægsspørgsmål til de spørgsmål, DANVA har stillet. Spørgsmålene kan ses som en del af det 

materiale, der er udleveret af PwC.  

For sager vedrørende indtræden i skattepligt i 2007 er der givet såkaldt ”genoptagelsestilsagn”, 

hvis skatteyder vinder sagerne. For øvrige sager har Landsskatteretten sat sagsbehandlingen i 

bero, da det vurderes, at sagerne hos Østre Landsret vil få betydning for de øvrige sager. 

 

Resume af stævning fra Danva: 

Analysen af skatteforholdene for vandsektoren er indsendt til Skatteministeren af advokatfirmaet 

Kromann Reumert på vegne af DANVA og følgende problemstillinger er fundet inden for den 

skattemæssige behandling af vandsektoren; 

 

Model til værdiansættelsen skal udskiftes: Udskillelsen af vandselskaberne fra kommunerne var 

med det formål at adskille driften fra myndighed. Dog var det ikke meningen at ejerskabet skulle 

skiftes, hvorfor kommunerne stadig ejer vandselskaberne. To tredjedele af vandsektoren i 

Danmark er ejet af kommunerne99. Hertil gik vandselskaberne fra at være skattefrie til at blive 

skattepligtige ved overgang til selskabsform og hermed skulle beskattes efter selskabslovens 

almindelige regler. Dog var det folketingets forventning at ændringen fra skattefrihed til 

                                                      
99 http://eng.naturstyrelsen.dk/media/nst/9965989/evalueringafvandsektorlovenendeligrapport.pdf - Tabel 1 side 24 

http://eng.naturstyrelsen.dk/media/nst/9965989/evalueringafvandsektorlovenendeligrapport.pdf
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skattepligt først på lang sigt ville medføre en skattebetalende vandsektor, og at denne kun ville 

genere et beskedent skatteprovenu.  

 

SKAT har i forbindelse med værdiansættelsen udmeldt at selskaberne i deres skattemæssige 

opgørelse af deres aktiver skal værdiansætte deres aktiver efter Discounted Cash Flow modellen 

(DCF-model). Denne model indebærer i dens beregningsfaktorer at der indregnes en 

afkastningsgrad, som skal være baseret på den frie fremtidige cash flow – Hertil prisen og væksten 

- som den generende indtægt baseret på pris. Det vil sige at den indtægt man skal bruge i 

beregningsmetoden bygger på en pris der er sat af markedet og derfor viser, hvad selskabet er 

værd hen over en bestemt årrække. Problemet i denne beregning er at vandsektoren er underlagt 

et hvile-i-sig-selv-princip og et prisloftregulering bestemt af Forsyningssekrateriatet, hertil er 

prisen fastlagt og ikke er afhængig af det frie markedet. Derved har afkastningsgraden, der 

indregnes i DCF modellen en lav værdi og afspejler ikke den reelle frie cash flow og 

afkastningsgrad som ellers ville være tilfældet i en forretning der ikke har fået dikteret prisen 

andet sted end hos forbrugerne. Den effekt det har er at aktiverne i selskabet har en lavere værdi. 

Samtidig er denne værdi grundlaget der bliver brugt til at beregne de skattemæssige afskrivninger, 

selskaberne i samme år og de efterfølgende år opnår igennem deres skattemæssige fradrag. Da 

værdiansættelsen er lav medfører det et lavt afskrivningsgrundlag, som derfra udløser lave 

skattemæssige fradrag – dette giver selskaberne et højere skattegrundlag, de bliver beskattet af, 

som medfører til at de betaler højere skatter. Dette var ikke politikkernes oprindelig formål. 

  

DANVA og vandsektoren anser POLKA værdien til at udgøre handelsværdien på 

overgangstidspunktet. POLKA værdien udgør et gennemsnit af aktivets nedskrevne 

anskaffelsespris og den nedskrevne genanskaffelsesværdi og anses af Forsyningssekretariatet til at 

være godkendt og viser et mere retvisende billede af selskaberne værdien af deres aktiver. Hertil 

vil DANVA have godkendt at anvende POLKA-værdien frem for DCF metoden som er pålagt af 

SKAT. 
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Dåbsgaven: Det var et politisk ønske at forbedre og forny vandsektorens infrastruktur. Hertil blev 

muligt for vandselskaberne, gennem en ændring i prisloftet, at opkræve op til 218 mio. kr. ekstra 

hos forbrugerne, som skulle bruges til dette formål. Denne ændring i prisloftet bliver kaldt for 

dåbsgaven. Denne bekendtgørelse blev indført i prisloftsreguleringen. Jf. punkt 1 – så vil den lave 

reducerede handelsværdi af vandselskabernes aktiver, medføre at dåbsgaven bliver beskattet 2 

gang hos forbrugerne, hvorfor værdien af dåbsgaven bliver reduceret væsentligt. Hvis selskaberne 

vælger at opkræve hele dåbsgaven, så vil det medføre til en beregnet skatteprovenu på 22 mio. kr. 

(første beskatning) – denne beskatning kan kun finansieres gennem forbrugere, som derved igen 

vil blive opkrævet skatten (anden omgang) og dette vil skabe en skatteskrue, som vandselskaberne 

og forbrugerne i sidste ende kommer til at skulle betale. Hertil bliver der på opkrævningen pålagt 

moms. DANVA vil hertil have ministeriet til at revurdere anvendelsen af DCF modellen. Der har 

været en dialog med SKAT omkring anvendelsen af DCF modellen, hvori SKAT lovede at se på at 

anvende en anden model. Ved brug af DCF modellen, bliver forbrugerne forskelsbehandlet i 

forhold til, hvornår selskaberne har indregnet deres aktiver. Vandselskaber stiftet før 2007 har 

SKAT som udgangspunkt godkendt, at aktiver kan værdiansættes til den levetidsnedskrevne 

genanskaffelsespris, dvs. en værdi som er betydeligt højere end ved SKAT's værdiansættelse efter 

DCF-modellen. For vandselskaber som er stiftet fra og med 2007 har SKAT afgjort, at aktiverne skal 

værdiansættes meget lavt efter en særlig anvendelse af DCF-modellen. Da nedsættelserne af de 

skattemæssige indgangsværdier alene er gennemført for vandselskaber stiftet fra og med 2007 og 

frem, er der altså sket en forskelsbehandling af landet vandselskaber. Det bemærkes i denne 

sammenhæng, at de vandselskaber, som ikke har fået reduceret aktivernes værdi, typisk ikke 

belaster forbrugerne med skattebetalinger. Omvendt vil vandselskaber stiftet fra og med 2007 

typisk være skattebetalende, hvilket medfører, at forbrugere tilknyttet disse vandværker belastes 

med skattebetalinger100. Hertil bliver forbrugere, der bor i områder, hvor vandselskaberne er 

oprettet efter 2007 opkrævet mere end forbrugere der bor i områder, hvor selskaberne er 

oprettet før 2007, da deres aktiver er indregnet til en højere værdi.  

                                                      
100 http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/efk/bilag/12/1537785/index.htm - side 5, punkt 4. 

http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/efk/bilag/12/1537785/index.htm%20-%20side%205
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Delkonklusion: 

Der er truffet afgørelse fra Landsskatteretten om at SKAT vejledning og anvendelse af DCF 

modellen, er den korrekte metode til beregning af handelsværdien. Dog har landsskatteretten 

udtalt at der kan være tale om en eventuel for høj fast diskonteringsfaktor (WACC). Hertil har 3 

vandværker anmodet om genoptagelse af afgørelsen i Østre Landsret.  Sagen kører stadig for 

retten, hvor en CBS forsker skal definere og fastslå hvordan en handelsværdi skal forstås. Sagerne 

om de skattemæssige indgangsværdier vil afgøres i foråret 2017. 
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Diskussion af konflikter i vandsektoren: 

Problemstillinger i de forskellige love og den indre sammenhæng dette har for hele vandsektoren, 

vil gennemgås i dette afsnit. 

Hvile-i-sig-selv-princip og selskabsretten 

Vandsektoren er underlagt en hvile-i-sig-princip og samtidig undergår reglerne for 

erhvervsvirksomhederne. Problemet opstår ved at vandsektoren ikke har til formål at generere et 

overskud og profit. Dette er unormalt sammenlignet med andre erhvervsvirksomheder, hvis 

formål er at skabe profit. Hvis forsyningsselskabet er underlagt ved lov at de ikke må tjene penge, 

hvordan kan de så i første omgang blive opkrævet skat, som var de et erhvervsdrivende selskab, 

der har til formål at tjene profit? 

Dette strider mod de fundamentale definitioner af reguleringens principper og de skattemæssige 

principper.   

 

Fastsættelse af Diskonteringsfaktoren 

I beregningerne af SKAT, er WACC’en i de fleste tilfælde fastlagt til over 6 %101. Er en 

diskonteringsfaktor på 6.0% for højt fastlagt? Som nævnt på side 46 så består 

diskonteringsfaktoren af:  

Egenkapitalomkostningen + Fremmedkapitalomkostningen 

Vandsektoren har ingen ikke høje fremmedkapitalomkostninger, da de ikke er finansieret ved lån. 

Politikerne sørgede ved forsyningernes udskillelse fra kommunerne i 2007 at selskaberne 

anlægsaktiverne tildelt en del af den politiske dåbsgave102, hvorfor størstedelen af investeringerne 

er foretaget ud fra denne dåbsgave.  

Diskonteringsfaktoren beregnes ud fra følgende: 

Egenkapitalomkostningen EKG = Risikofri rente + (Betaværdi x Markedsrisikopræmie) 

                                                      
101 Materiale fra PwC – Bilag xx.xx 
102 http://www.horten.dk/~/media/Nyheder/Politisk%20aftale%20af%2029%20%20april%202015.pdf 
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Risiko fri rente = 10 årig statsobligationsrente, som ligger til 0,48% 

Betaværdi = Branchens risiko = 0, da vand er en menneskerettighed vil der ingen risici være 

forbundet med denne branche, hvorfor Beta vil være lig med 0. 

Markedsrisikopræmien = ligger mellem 3 og 4,7 % 

Hertil udregnes diskonteringsfaktoren til at ligge mellem 3,48% og 5,18%, afhængigt af 

markedsrisikopræmien fastsættelse. 

Landsskatteretten har i deres vurdering af skattesagen vedr. de skattemæssige indgangsværdier 

vurderet at diskonteringsfaktoren skal revurderes103.  

 

Reinvesteringer er ikke medtaget i DCF modellen 

SKAT’s DCF-model tager udgangspunkt i de opgjorte netto pengestrømme for de eksisterende 

distributionsanlæg. Dette betyder i praksis at de frie pengestrømme opgøres uden hensyntagen til 

reinvesteringer.104 Dette afspejler ikke vandsektorens virkelighed, da de er nødsaget til at 

reinvestere for at opretholde aktivitetsniveauet og kvalitetskrav udmeldt af vandsektorloven og 

lokalsamfundet. 

 

Forrentning af investeringerne er ikke indarbejdet i de tidligere indtægtsrammer 

Ved dåbsgaven, har selskaberne ved indregning af DCF modellen ikke nogen investeret kapital. 

Uden finansiering med forretning, så får den tilbagediskonteret nutidsværdi NVP en lavere værdi 

og den vil med tiden gå mod 0 kr. Da forrentningen af finansieringen ikke kan opkræves via. 

Indtægtsrammen, så falder anlægsværdien over tid. Resultatet er at man skal investere år efter år, 

for at afdække den første investering, samt får en NPV der er under kurs 100105. I den nye 

indtægtsramme er der indarbejdet opkrævning af forretning hos forbrugerne. 

 

                                                      
103 http://www.bdo.dk/media/4515752/info-om_groen_vandsektoren_godkendt.pdf 
104 Materiale fra PwC – Bilag xx.xx 
105 Interview Mette Hartzberg, PwC. 
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POLKA værdi giver høje anlægsværdier: 

Selskaber der har værdiansat deres anlæg i fuldt ud i henhold til POLKA, og har brugt deres prisloft 

fuldt ud, har opkrævet for høje priser hos forbrugerne, og har dermed skabt en udsultning i 

virksomheden, da dette skaber et højere effektiviseringskrav selskabet derefter skal efterleve.  

Anlægsaktiverne har haft en oprindelig værdi på 0 (Afskrevet fuldt ud) inden de blev overdraget 

fra kommunerne til selskaberne. Grunden til det nye forlig, ligger i at selskaberne jf. ÅRL § 40-42 

har indregnet mange flere omkostninger, som en del af aktivets værdi. Hertil har man pustet 

aktiverne op. Så selskaberne, som har haft et overblik over deres aktiver før eks år 1965 har givet 

deres aktiver værdi ud fra POLKA, selskaber som ikke har haft denne viden fra før 1965, har haft 

en lavere aktivmasse.  

 

Problemet opstår for de selskaberne som har været dygtige og fået indregnet alle omkostningerne 

nøjagtigt ind, da de derved har fået høje POLKA værdier. Hertil bliver disse selskaber ramt af et 

højere effektiviseringskrav, da denne er beregnet på baggrund af den høje aktivmasse via. 

Benchmarking.  Måden disse selskaber har prøvet at imødekomme disse høje krav, er ved at 

overføre driftsomkostningerne jf. ÅRL og derved få aktivernes masse til at stige, og hertil foretaget 

en flere reinvesteringer over årene for at kunne opkræve pengene ude hos forbrugerne. 

Anlægsomkostninger – heraf afskrivningerne, har givet luft i prisloftet til at opkræve flere penge, 

end man nødvendigvis har haft behov for106. 

De høje anlægsaktiver giver også et smæk i forhold til at gabet mellem den reguleringsmæssige og 

skattemæssige opgørelse er endnu større. 

 

Delkonklusion  

Afskrivningsgrundlaget i den reguleringsmæssige opgørelse og i den skattemæssige opgørelse 

differerer i de store selskabers opgørelser med op til 80-85%. Dette resulterer at selskaberne får et 

lavere skattefradrag som resulterer i et skattemæssigt indkomst, der ligger tilsvarende højere som 

de skal betale 22% skat af. Dette er et problem, da branchen ikke må tjene profit på vandområdet. 

                                                      
106 Interview med Miriam Ruth Sørensen, Adjunkt CpH Business, tidligere ansat hos Forsyningssekretariatet. 
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Derfor skal pengene hentes gennem forbrugerne. Samtidig forårsager de store regnskabsmæssige 

værdier at selskaberne underlægges endnu større effektiviseringskrav, som går ud over selskabets 

drift og i sidste ende rammer forbrugerne, som endnu engang skal betale. Den samlede regning 

lyder på 22 mia. kr.  

 

Forslag til forbedring inden for vandsektorens problemstillinger: 

I dette afsnit vil der undersøges forslag og argumenter inden for de fundne problemstillinger i 

analysen. 

 

Offentlige myndigheders forslag og argumenter til vandsektorens skattemæssige 

problemstillinger:  

 

Den 18. maj blev et NOTAT fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen vedrørende regnskabsaflæggelse i 

forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering - Notatet er rettet mod monopollignende 

forsyningsselskaber underlagt prisregulering.  

”Hvile i sig selv”-princippet afviger fra de principper, som hovedparten af erhvervsvirksomheder 

drives ud fra. Formålet i de erhvervsdrivende virksomheder er normalt at maksimere 

virksomhedernes overskud. I forsyningsvirksomheder, som drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, 

er formålet derimod oftest at levere billigst mulige forsyningsydelser til virksomhedernes kunder 

(forbrugere). De forskellige formål medfører særlige regnskabsmæssige problemstillinger, både 

hvad angår årsregnskabets opstilling og præsentation, og hvad angår indregning og måling. Dette 

notat behandler nogle af de centrale regnskabsmæssige problemstillinger107. 

 

 

 

                                                      
107 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regnskabsaflaeggelse_forsyningsvirksomheder.pdf 
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Konklusionen på notatet er følgende om anlægsaktivernes nedskrivningstest/behov: 

Årsregnskabsloven må på dette punkt, efter styrelsens opfattelse, fortolkes i overensstemmelse 

med IFRS. Dette indebærer, at hvis der ikke for forsyningsvirksomhederne er indtruffet 

begivenheder, der indikerer nedskrivningsbehov, er det ikke nødvendigt, at forsyningsselskaberne 

foretager en nedskrivningstest på anlægsaktiverne. Ved at fortolke bestemmelsen i 

overensstemmelse med IFRS sikres det, at der kun skal laves nedskrivningstests, når der er 

indikationer på værdiforringelser. Hvis der imidlertid indtræffer begivenheder, som efter IAS 36 

indikerer, at der skal laves nedskrivningstest, skal der naturligvis også i forsyningsselskaberne efter 

årsregnskabsloven laves en helt almindelig nedskrivningstest. Når der er indtruffet begivenheder, 

der indikerer, at der skal foretages nedskrivningstest, finder årsregnskabslovens almindelige regel 

for nedskrivningstest anvendelse108. Reglerne er følgende, hvis der vurderes at der er et 

nedskrivningsbehov. Der skal foretages vurdering af genindvindingsværdien (hvad det koster at 

skaffe anlægget igen) Hertil skal der nedskrives til den højeste værdi af Kapitalværdien 

(Regnskabsmæssige værdi) eller nettosalgsprisen. Hvis det det koster at anskaffe aktivet igen er 

lavere end kapitalværdien, skal der foretages en nedskrivning svarende til forskellen109. 

 

Beregning af kapitalværdi 

Efter denne standard kan kapitalværdien bl.a. beregnes efter DCF-modellen, Problemstillingen ved 

beregning af kapitalværdien er primært centreret om, hvorledes diskonteringsfaktoren 

(afkastkravet) i DCF-modellen skal beregnes. Da risikoen for forsyningsvirksomheder med 

monopollignende status og prisregulering er begrænset, må det antages, at risikotillægget er af 

minimal størrelse. I konkrete tilfælde kan der muligvis argumenteres for, at risikotillægget kan 

være særligt lavt på grund af selskabernes helt særlige karakter. Investeringen i anlægsaktiverne 

er sket som led i selskabernes sædvanlige forretningsmæssige dispositioner til brug for skabelsen 

af en indtjening. Forrentningen af den investerede kapital vil på grund af de lovgivningsmæssige 

krav være lav. Yderligere gør sig det særlige gældende i forsyningsselskaberne, at 

selskabsdeltagerne (kapitalejerne) allerede ved deres kapitalindskud er klar over de specielle 

                                                      
108 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regnskabsaflaeggelse_forsyningsvirksomheder.pdf – side 6 
109http://www.finansforeningen.dk/Files/Billeder/Anders%20C%20Madsen_V%C3%A6rdians%C3%A6ttelse%20i%20pr
aksis%20-%20Impairment%20test%20230415%7BPwC-J2gCjgs%7D.pdf 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regnskabsaflaeggelse_forsyningsvirksomheder.pdf
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betingelser og begrænsninger, der gælder for afkastet på deres investering i selskabet. 

Investeringen er heller ikke gennemført for at begunstige investorer eller tredjepart, men er 

foretaget som en almindelig erhvervsmæssig investering, hvorved forsyningsselskabet kan opfylde 

sit formål over for dets kunder.  

Handelsværdien: Det er herved således også muligt, at genindvindingsværdien for aktiver i 

forsyningsselskaber er lig med salgsværdien. Hvis der inden for branchen investeres på baggrund 

af afkastkrav, som er lavere end den risikofrie rente, må dette lavere afkastkrav lægges til grund 

ved beregningen af salgsværdien. Et højere afkastkrav ville medføre, at den beregnede salgsværdi 

ville blive lavere end den reelle salgsværdi. 

 

Delkonklusion: 

Hvis der ikke er indikationer på værdiforringelse af selskabet aktiver, så anses der ikke behov for 

nedskrivning af aktivet/aktiverne. Risikotillægget for afkastgraden er af minimal størrelse, og 

investor har ingen krav til afkast eller er nødvendig for at få investeringen. Hertil er der ingen 

tredjepart. Hertil må det lave afkastkrav, som er lavere end den risiko-rente ligge til grund for 

værdiansættelsen. Det er muligt at bedømme at genindvindingsværdien (POLKA) er lig med 

salgsværdien med en lav afkastgrad.  

 

Forsyningssekretariatet kan ændre POLKA værdierne: 

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer (Bek nr. 161 af 26/02-2016) giver 

Forsyningssekretariatet lov til at revidere pris- og levetidskataloget, hertil skal de inddrage 

branchen ved høring jf. § 11 stk. 14. Hvordan de ændrer POLKA og hvilken betydning det får er 

uklart110. Men ved denne lov, er det en mulighed at Forsyningsselskabet kan nedregulere POLKA-

værdierne for vand- og spildevandsselskaberne, således at der ikke forekommer den store forskel 

mellem den regnskabsmæssige værdi og de skattemæssige værdier.  

 

                                                      
110 Mail fra fuldmægtig, Kathrine Stagaard – Forsyningssekretariatet.  
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Ekspertgruppe til vurdering af WACC 

Som det er set som en beslutning af regeringen inden for El-sektoren, så er der nedsat en WACC 

ekspertgruppe, som skal udarbejde en anbefaling af fastsættelse af det niveau, som 

fremadrettede investeringer i Vandsektoren bør forrentes med111  

 

Delkonklusion 

Notat fra erhvervsstyrelsen giver Vandsektoren medhold i at de regnskabsmæssige værdier er 

defineret ud fra handelsværdien. Forsyningssekretariatet har mulighed for at ændre POLKA-

værdierne, hvorfor dette kan ende med disse værdier kan nedreguleres, således at der ikke 

forekommer så stort et gab mellem de reguleringsmæssige og skattemæssige indgangsværdier. 

Regeringen kan som de har gjort på elsektoren nedsætte en WACC ekspertgruppe for at vurdere, 

hvilken diskonteringsfaktor vandsektoren kan anvende i deres værdiansættelsesmodeller 

fremadrettet. 

 

Hvilke forslag mener jeg at der kan indføres? 

Vandsektorloven er opbygget med det formål at skulle effektivisere en sektor, til gavn 

forbrugerne, samfundet og industrien. Hertil ønskes der at beskytte forbrugerne mod høje priser 

på vandet, samt sikre en god kvalitet inden for en området. Sektoren er opbygget med det formål 

at den ikke skal tjene profit og anses derved at være en non-profit organisation. Den omtalte 

skattesag dækker over en konflikt for en hel branche, som ender med at betale skat af en 

indkomst, som de reelt kun kan hente hjem ved en højere effektivisering i virksomheden og ved 

forøge prisen for forbrugerne. Den store forskel i afskrivningsgrundlaget mellem regnskabet og 

den skattemæssige opgørelse ville aldrig kunne hentes hjem igennem et skatteaktiv eller 

hensættelse, den kan kun hentes hjem igennem de højere priser og effektiviseringskrav, så hvad 

betyder det? Det betyder at vandvirksomhederne står i dårligere position i og med at de får endnu 

hårdere krav at skulle leve op til, samtidig med at forbrugere ender med at skulle betale en højere 

regning for vandet. Skatte pengene ender i statskassen som i sidste ende gavner samfundet og 

                                                      
111 http://www.efkm.dk/nyheder/ny-rapport-forrentning-eldistributionssektoren 
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forbrugerne, men hvis det er på bekostning af kvaliteten af vandet, så er det måske ikke den 

bedste løsning? Dette skal der i hvert fald undersøges nærmere omkring. Hvis selskaberne kan 

effektiviseres i selskabet til gavn for lokalbefolkningen og miljøet så er dette til gavn for alle parter. 

Men hvis det munder ud i sager om forurenede drikkevand, der kan skade drikkevandets 

troværdighed og forøger forbrugernes bekymring. Så er prisen for høj i forhold til udfaldet. 

Skatteministeriets metode til at værdiansætte handelsværdien har allerede fået medhold af 

Landsskatteretten og en evaluering af en syn og skønsmand syn på handelsværdi er måske ikke 

nok til at forkaste SKAT’s metode til at beregne selskabernes aktivværdi ud. Hertil kan det 

diskuteres om diskonteringsfaktoren er for højt sat, hvortil kan det fastslås at de anvendte 

statsobligationsrenter, der er anvendt er 3-4% højere end den 10 årige statsobligation er ligger til 

pt. Men en ændring af diskonteringsfaktoren er ikke helt nok til at ændre afskrivningsgrundlaget. 

Handelsværdien er en svær værdi at blive enige om, da der ligger så mange skøn og beregninger 

ud i fremtiden som gøre faktorerne så usikre. Hertil har branchen ikke nogen risiko, da alligevel 

man som forbrugere ikke kan skifte vandselskabet ud med en anden eller vi kommer aldrig til ikke 

at anvende vand. Det eneste alternativ man som forbrugere har er at købe vand  på flaske, men 

prisforskellen er for høj til at det nogen siden kan udkonkurreres. Det eneste der skulle kunne 

udkonkurrere vores vandsektor er hvis kvaliteten af vandet bliver forringet. Jeg er enig med PwC 

og vandselskaberne at SKAT burde tage højde for re-investeringer I DCF modellen for at få en 

korrekt billede af virksomhedens situation. Hertil skal der også tages højde for at DCF modellen 

ikke tager højde for investeret kapital uden forrentning, dette er ændret ved den nye forligsaftale, 

men er stadig gældende for skatteberegningerne før det nye forligs indtræden.  

Falder afgørelsen til Skatteministeriets fordel, ses det at dåbsgaven bliver beskattet, men at 

fremtidige investeringer bliver optaget som lån og forretningen af disse vil derved indgå i DCF -

modellen. Det store gab mellem POLKA værdierne og de skattemæssige værdier, rejser også 

spørgsmål op omkring POLKA værdierne måske er for højt fastlagte? De selskaber, der har været 

flittige med at indregne alle deres aktiver nøjagtigt og fuldstændig, har formået at få store 

opskrivninger af deres anlægsaktiver – hertil hvis de har brugt deres prisloft fuldt ud, fået en større 

indtjening. Dette skaber store aktiver i en branche, som ikke kan trække disse penge ud på grund 

af hvile i sig selv princippet, som forhindrer dem i at udlodde overskud. Den eneste måde, disse 

selskaber kan opretholde disse aktivers værdier er ved at foretage flere reinvesteringer. Hertil ses 
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det som en smart løsning at beskatte selskaberne, så de ikke ender med at have bygge tårnhøje 

aktivsummer inde i selskabet. Dog bliver selskaberne ramt af prisloft samt ved benchmarking får 

de større et effektiviseringskrav, som de skal efterleve og derved ender det med at gå ud 

selskabets drift og kan i værste fald ende med at gå ud over kvaliteten af det vand. Dette ville 

skade både selskabet, forbrugerne, miljøet og samfundet.  

Muligheden for at private investorer kan investere i vandsektoren er forhindret gennem hvile-i-sig-

selv princippet, samtidig har der været dårlig erfaring med at private investorer trækker for meget 

profit ud af selskaberne, som ender med at koste forbrugerne i sidste ende. Dette er set i Englands 

vandsektor, som undergår stærkt kritik siden privatiseringen. England overdrog vandsektoren til 

privatisering siden 1989 og det har resulterede at priserne er steget med 30% de sidste 25 år112 og 

investorer der trækker store profitter ud ved at omgås reglerne for prisloft. Derved vurderes det 

ikke som en god løsning at privatisere vandsektoren til at omfatte andre end ejerskab fra 

kommunerne.  

Hvis der vælges at sænke priserne overfor forbrugerne samt skatten ikke skal betales, så vil 

forbruget af vandet stige, hvilket ikke ville gavne miljøet. Samtidig ender forbrugerne med at få 

flere penge mellem lommerne, som ender ud i mere forbrug indenrigs eller udenrigs. 

Et forslag der kunne indføres for at i møde komme skatteskruen, hvis SKAT stadig får medhold i 

deres værdiansættelsesmetode, kunne være at give vandselskaberne mulighed for at få fradrag 

for grønne investeringer og tiltag der stemmer overens med vandsektorlovens primære fokus på 

effektivitet, innovation og vandteknologiløsninger. Hertil skal det være muligt for vand- og 

spildevandselskaberne at få fradrag for grønne investeringer, der har til formål at effektivisere 

vandsektoren, både ressourcemæssigt, forbyggende og som er værdiskabende for samfundet men 

også virksomheden. Investeringerne skal være uden for selskabets primære drift, men som 

indirekte kan resultere i at gavne virksomheden. Investeringerne kan derved holdes uden for 

effektiviseringskravene i henhold til vandsektorloven. Selskaberne skal opnå høje skattemæssige 

fradrag, som de kan bruge til at forbedre virksomhedens lokalområde. Innovation kan opnås ved 

eksempelvis at lave konkurrencer om vand teknologien på uddannelsessteder, der arbejder med 

naturressourcer eller andre interessere felter. Dette skal være med til at fremme og opgradere 

                                                      
112 http://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2015/11/rpt_com_devwatindust270106.pdf 
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vandteknologien. Effektiviteten kan opnås ved investere i vandreducerende tiltag ude hos 

forbrugerne. Hertil skulle fradrages gives for at udskifte alle offentlige og private vandrør og 

vandhaner, således at man sikrede sig i en kommune at alle forbrugerne har vandbesparende 

vandhaner og brusere, som overholder et minimumskrav inden for sikkerhed, kvalitet og 

forebyggelse af eventuelle skader. Samtidig kan de bedste inden for vandsektoren også være 

rådgivere til lave kurser eller rådgive virksomheder, for hvordan de skal reducere deres forbrug 

eller kemikalier i deres produktion, der forurener vores grundvand. Der skal etableres et 

incitament for vandselskaberne at fremme de bedste løsninger for deres lokalområde. 

Investeringerne skal være med til at fremme dialogen mellem medarbejdere, samt skabe mere 

vidensdelingen imellem virksomhederne, skolerne og lokalsamfundet. Dette vil i sidste ende 

munde ud i en værdiskabende mere effektiv vandsektor. Hvis disse investeringer viser sig at være 

en succes, og vi som et land kan fremme vores viden omkring udvinding af vand på en bæredygtig 

måde, som ikke er på bekostningen af naturen, så kan det resultere i at Danmark kan være 

ledende inden for et område, som der i disse tider er stor opmærksomhed omkring. Kan vi som 

Danmark være pionere inden for håndtering af vores vandsektor, som er til gavn til forbrugerne, 

miljøet, virksomhederne og samtidig skabe en indirekte profit for statskassen som igen gavner 

hele samfundet, så ville det være en interessant måde at udtænke forretning inden for 

vandsektoren. Denne måde kan måske også anvendes på andre områder inden for andre 

forsyningsselskaber, der er underlagt hvile-i-sig-selv princip. 

 

Hovedkonklusion: 

I dette afsnit diskuteres problemstillingerne identificeret i afhandlingen. Først vil der opstilles 

afhandlingens problemformulering samt underspørgsmål for at besvare disse. Dernæst vil 

resultaterne og effekterne af problemstillingerne analyseres og diskuteres med det formål at finde 

forslag samt argumenter, som skal hjælpe på at løse problemerne på bedst vis for vandsektoren 

og forbrugerne.  

 

Problemformulering: Hvordan behandles vand- og spildevandsværker skattemæssigt? 
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For at besvare ovenstående problemformulering så er der svaret på følgende underspørgsmål: 

 

1. Underspørgsmål: Hvilke vand- og spildevandsværker er skattepligtige og, hvilke er ikke 

skattepligtige?  

Selskaber i form af ApS og A/S eller ikke juridiske selvstændige retssubjekter i form af I/S 

andelsselskaber, K/S er skattepligtige, hvis de enten er kommuneejede, eller enkeltvis eller 

sammen med andre selskaber driver vand eller spildevandsforetagne, der erhverver eller sørger 

for afledning af vand for mere end 10 ejendomme eller 200.000m3 vand, indtræder i 

Vandsektorloven og er derved skattepligtigt til Danmark. 

Hvis organisationen ikke er omfattet af vandsektorloven, er disse ikke skattepligtige. 

 

2. Underspørgsmål: Hvordan influerer lovgivningen fra vandsektorloven, den skattemæssige 

behandling af Vandsektoren? 

Vandsektoren er underlagt hvile-i-sig-selv princip, som betyder at organisationerne ikke må tjene 

penge på forretningen. Hertil skal selskaberne arbejde ud fra prislofter, benchmarking og 

effektiviseringskrav. Selskaberne er blevet pålagt ved lov at måle og værdiansætte deres 

anlægsaktiver efter POLKA-værdi, hertil har det været Forsyningssekretariatet, som øverste organ, 

der skulle varetage denne kontrol af selskabernes overholdelse af vandsektorloven. 

3. Underspørgsmål:  Hvilke selskabsretlige krav er vand- og spildevandsværkerne underlagt, når de 

er skattepligtige? 

En mindre virksomhed, som er skattepligtigt og overholder kravene for at blive betegnet som 

mindre virksomhed skal udfylde og indsendes selvangivelse til SKAT en gang årligt. Er et selskab 

underlagt krav fra større virksomhed skal der udarbejdes et skattemæssig opgørelse på baggrund 

af det officielle årsrapport. Hertil skal der anvendes SKAT’s vejledning til værdiansættelse af 

selskabets værdi.  
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4. Underspørgsmål:  Hvilke problemstillinger ses ved gennemgang af et vandværks 

reguleringsmæssige regnskab sammenlignet med den skattemæssige opgørelse og 

værdiansættelsen af virksomhedens aktiver? 

Vandsektoren har deres anlægsaktiver værdiansat, hvad der svarer til 80-85% højere i deres 

reguleringsmæssige regnskaber i forhold til, hvad SKAT værdiansætter og definerer 

handelsværdien ud fra. Dette resulterer i at selskaberne skal betale en SKAT på 22 % af en 

skattepligtig indkomst der ligger 80-85% over, hvad selskabet har haft af profit ifølge deres 

årsregnskaber. 

 

5. Hvilke ændringer og forslags kan foretages for at håndtere de skattemæssige problemstillinger, 

således at det er til gavn for vandsektorlovens oprindelig formål – set fra de offentlige 

myndigheder?  

Notat fra erhvervsstyrelsen giver Vandsektoren medhold i at de regnskabsmæssige værdier er 

defineret ud fra handelsværdien. Hertil argumenterer de for at de anvendte POLKA-værdier er lig 

med salgsværdien, hvorfor de også burde kunne anvendes efter de selskabsretlige regler. 

Forsyningssekretariatet har mulighed for at ændre POLKA-værdierne, hvorfor dette kan ende med 

disse værdier kan nedreguleres, således at der ikke forekommer så stort et gab mellem de 

reguleringsmæssige og skattemæssige indgangsværdier. Regeringen kan nedsætte en WACC 

ekspertgruppe for at vurdere, hvilken diskonteringsfaktor vandsektoren kan anvende i deres 

værdiansættelsesmodeller fremadrettet. Der kan indføres et fradrag for grønne investeringer 

foretaget for selskabet for investeringer foretaget i lokalsamfundet som fremmer 

vandsektorlovens formål. 
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Interviews og Bilag 

Referat af mødet med Michael Kruse Bak og Mette Hartzberg den 1. juni 2016 – 

udarbejdet af Jasmin Dayeh 

 

Vandselskabers skattesager om skattemæssige indgangsværdier113. 

300 selskaber (Vand og spildevandsforsyninger) har lagt sag an mod skatteministeriets anvendelse 

af DCF Modellen (værdiansættelsesmetode) til opgørelsen af deres anlægsaktivers skattemæssige 

værdi.  

Landsskatteretten traf afgørelse i de 3 prøvesager. SKAT fik medhold i alle forhold. Tre Vand- og 

spildevandsforsyninger, Hvidovre, Hjørring og Lolland. DANVA (Vandselskabernes forening) 

anmodede om genoptagelse af sagen og sagerne kører stadig pr. dags dato. 

 

De Økonomiske konsekvenser: 

Den 1. januar 2011 blev Vand- og spildevandsforsyningerne pålagt at skulle beregne deres 

omsætning på baggrund af indtægtsrammen udlagt i vandsektorloven, denne indtægt kunne 

forsyningsselskaberne opkræve hos forbrugerne. Indtægtsrammen forhindrer selskabernes 

monopolposition til at presse priserne overfor forbrugerne. Selskaberne er underlagt Hvile-i-sig-

selv princip, hvilket betyder at der foreligger en begrænsning på hvad de kan opkræve 

prismæssigt.  

 

Omsætning blev fastlagt ud fra: 

 Driftsomkostninger114 januar 2011 – prisloftsregulering, hvad selskaber må 

opkræve. De beregnede driftsomkostninger må kun anvendes på denne post 

– herved ikke anvendes på anlæg, eller 1:1 omkostningerne. Det samme 

gælder de andre poster 

                                                      
113 Indgangsværdi er saldoen, anlægsaktiverne skal stå med 1. januar 2011 – og som danner grundlag for afskrivningernes størrelse, som 

selskaberne kan få fradrag for over de næste årrækker – afhængigt af anlæggets levetid. 
114 Beregnet på baggrund af driftsomkostningers gennemsnit for årene 2003-2005) Hertil tager man driftsomkostningerne og prisføre dem til 2016. 
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 Anlægsinvesteringer – Denne værdi er beregnet på baggrund af Den indtægt 

man må kræve op for at dække investeringer svarende til 1 års afskrivninger 

på alle de anlæg man har i forvejen. Anlægsaktiverne blev værdiansat efter 

POLKA-værdierne115.  

 

 1:1 omkostninger, indgår afgifter, skat, ejendomsskatter. Så må de opkræve 

disse penge 1:1 hos forbrugerne116. 

 

Forsyningsselskaberne før udskillelsen fra kommunerne var skattefrie, hertil fik de 

anlægsaktiverne tildelt som en del af dåbsgaven. Disse anlæg blev regnskabsmæssigt indsat til en 

værdi efter POLKA værdierne. Problemet opstod, da disse indgangsværdier af anlægsaktiverne 

ikke kunne overføres til den skattemæssige værdi af anlægsaktiverne. Vandselskabernes aktiver 

skulle nemlig ifølge SKAT opgøres efter en såkaldt Discounted Cash Flow model-model 

(DCFmodel). DCF-modellen går ud på, at aktiver værdiansættes på grundlag af det afkast, som de 

pågældende aktiver forventes at generere for en uafhængig investor uden forsyningspligt. 

Beregningsmetoden tilbagediskonterer anlægsaktiverne til en værdi der er 80-85% lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Problemet med DCF modellen er følgende: 

1. DCF-model tager udgangspunkt i de opgjorte netto pengestrømme for de eksisterende 

distributionsanlæg. Dette betyder i praksis at de frie pengestrømme opgøres uden 

hensyntagen til re-investeringer. Når der ikke tages stillling til re-investeringer, så bliver 

den tilbagediskonteret værdi lavere med tiden. I praksis, så udskiftes disse ledninger 

løbende, og dette tager metoden ikke højde for. 

 

2. SKAT beregner dernæst en gennemsnitlig levetid for distributionsanlæggene (benævnt 

henfaldsperioden) og foretager efterfølgende en lineær reduktion af pengestrømmene 

over den beregnede levetid.  

 

 

                                                      
115 POLKA = Pris- og levetidskatalog. Hertil kan selskaberne beregne deres anlægsværdi for deres aktiver ud fra en fælles katalog hentet på 
Forsyningssekretariets hjemmeside. POLKA beregnes som 50% nedskreven genanskaffelsesværdi + 50% nedskreven anskaffelsesværdi. 
116 Vandsektoren bliver effektiviseret gennem benchmarking og omkostningerne, driftsomkostninger skal nedsættes med tiden og 

anlægsomkostninger afskrivningsværdi bliver fastfrosset (Regler først gældende fra 2017 og har ingen effekt på nuværende skattesag). 
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3. De beregnede frie pengestrømme tilbagediskonteres efterfølgende med den beregnede 

WACC (diskonteringsfaktor). I beregningerne er WACC’en i de fleste tilfælde fastlagt til over 

6 %. Diskonteringsfaktoren – WACC er udtryk for den risikofri rente + risiko for tab. Denne 

er sat til 6%, hvilket er vurderet højt i og med at statsobligationens 10årig rente ligger på 

0,48%117. Der kan ikke vurderes nogen risiko for tab, da der ikke er risiko for at forbrugere 

ikke anvender vand. Investor ingen interesse i afkast, da selskaberne ikke må tjene pengen. 

WACC’en er vurderet høj af Landskatteretten. 

 

4. Herefter beregnes et værditillæg (TAB) som er udtryk for den tilbagediskonterede 

skattefordel ved skattemæssige afskrivninger på de materielle anlægsaktiver. 

 

 

5. Afslutningsvist sammenlægges den tilbagediskonterede værdi af de frie pengestrømme og 

det beregnede værditillæg. Herved fremgår den værdi som SKAT reducerer selskabernes 

selvangivne værdier til. 

 

(Mette Hartzberg) Andre faktorer der påvirker DCF Modellen. Den såkaldte dåbsgave, hertil fik 

selskaberne anlægsaktiverne i som en del af dåbsgaven fra kommunerne. I og med at de har fået 

disse aktiver som gave, anses dette ikke som en investeret kapital. Når der ikke forekommer en 

investeret kapital, udløser det ikke nogen rente, som gør det muligt for selskaberne at opkræve 

hos forbrugerne. Hvis selskaberne ikke kan opkræve en forrentning hos forbrugerne, så ligger 

værdien af anlægsaktiverne derved under kurs 100. 

 

 

 

Eksempel på dette 

Selskabet investerer 100 kr. over en levetid på 2 år 

År 1 bliver der afskrevet 50 og næste år bliver der afskrevet 50. Hvilket giver i alt 100 kr. som de 

kan opkræve hos forbrugerne. År 3 skal de ud og reinvestere. Men denne gang ligger der 2% 

                                                      
117 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
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inflationsrente på, hvorfor investeringen nu ligger på 104 kr. i alt, som bliver 3. år opkrævet 52 og 

4. år 52 kr.  

 

Problemstillingen her i ligger i at selskaberne kun har ret til at opkræve de 100 kr. fra forbrugerne 

ifølge indtægtsrammen. Hertil mangler der 4 kr at blive opkrævet. Samtidig for at få de første 100 

dækket, er de tvunget til at re-investere for at dække de første 100 i investering. Så selskaberne 

skal hele tiden ud og re-investere. 

Konsekvensen er at man bliver beskattet af dåbsgaven. Hertil svarende til 22% heraf. 

E&Y har beregnet at hvis alle vandselskaberne skal anvende DCF modellen pålagt af 

skatteministeret, så vil det resultere i en skat over tid svarende til 22 mia. kr.  

Bemærkning. Problemstillingen ligger kun på indgangsværdierne hertil de anlæg der er blevet 

givet i dåbsgaven. De nye investeringer bliver indregnet som investeret kapital, hvorfor disse ikke 

udgør nogen problemstilling eller beskatning. 

 

Status på sagen pr. dags dato: 

- Der afventer en vurdering af en skøn- og synsmand, som af retten er udpeget til at være en CBS 

professor, der skal komme med en vurdering af, hvad definitionen af en handelsværdi er.  

Professoren har fået 24 spørgsmål af Landsskatteretten som han skal komme med svar, svaret 

afventes september 2016. Der venter afgørelse af skattesagen foråret 2017. 

 

Interview med Miriam Ruth Sørensen, Adjunkt Cph Business 

Oprindelig forlig fra 2009 er der ikke taget stilling til de skattemæssige indgangsværdier 

Anlægsaktiverne har haft en oprindelig værdi på 0 (Afskrevet fuldt ud) inden de blev overdraget til 

selskaberne. 

Da de så blev udskilt, oprettede man POLKA – pris og levetidskatalogerne. Med rådgivning fra PwC, 

interessenter fra branchen. Hertil fik rådgiverne informationerne fra kommunerne. Har været 
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svært da man ikke haft anlægskartoteker, da kommunerne ikke havde taget stilling til dette da det 

var offentligt. 

2009 – var der en større kommunal værdiansættelser – for at få større gennemsigtighed. 

 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Vejledninger/Historiske-vejledninger 

Vejledninger - Prislofter 2011 – ring og efterspørg. 

 

GAMMEL INDTÆGTSRAMME – reguleringen besluttede man at  

Hvad ligger der af værdi i den her sektor – for at bruge en ensartet værdi (one size fits all) - Hertil 

laver man en generisk oversigt over aktiverne – komponent liste. Værdisætningen består af: 

Konsulent virksomheden COWI estimerer i omlægningen af disse selskaber hvad 

genanskaffelsesværdierne og anskaffelsesværdi. De vurderer hvad den regnskabsmæssige værdier 

er. Grunden til denne POLKA anvendelse kommer af at man gerne vil have en Standardværdi i 

regnskaberne. 

 DÅBSGAVEN: er kommet til for at dække den reguleringsmæssige værdi, der opstår mellem 

regnskabsmæssig værdi og POLKA-Værdierne. 

 

a. Driftsomkostninger: alene de omkostninger, som selskabet selv har mulighed for at påvirke 

– ekslusiv omkostninger som kommunen påbyder. Medarbejdere, omkostninger. Er 

underlagt under effektiviseringskrav, som på baggrund af benchmarking viser at for høj 

på overordnet niveau. 

b. Anlægsomkostninger: Investeringer der er foretaget efter POLKA, så tager man del ifht. 

Levetiden. Der foretages en korrektion mellem planlagt investeringer (som man har fået 

penge eller mulighed for at fratrække) og de faktiske investeringer.  

c. 1:1 omkostninger – Kommunernes og andre omkostninger som selskabet ikke kan påvirke. 

Eks. Afgifter, rensning efter kvalitet etc. Spildevandsprocesser ifht. Efterspørgsel. Vand, 

minus kalk i vandet. Er ikke underlagt effektiviseringskrav. 

 

 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Vejledninger/Historiske-vejledninger
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Grunden til nyt forlig. Ligger i at hvor alle selskaberne har § 40-42 – ÅRS hvornår indregner man 

noget som en del af aktivets værdi. Hertil har man pustet aktiverne op. Så selskaberne som har 

haft et overblik over deres aktiver før eks år 1965 har givet deres aktiver værdi ud fra POLKA, 

selskaber som ikke har haft denne viden har haft en lavere aktivmasse. Problemet ligger så i at 

selskaberne som har høje POLKA værdier, bliver ramt af et højere effektiviseringskrav, da denne er 

beregnet på baggrund af den høje aktivmasse – BENCHMARKING.  

Måden disse selskaber har prøvet at imødekomme disse høje krav, er ved at overføre 

driftsomkostningerne jf. ÅRL og derved få aktivernes masse til at stige, og hertil foretaget en 

masse re-investeringer for at kunne opkræve pengene ude hos forbrugerne.  

Problemstillingen ved DCF modellen er dog at ved at re-investere uden forrentning (som man får 

ved 0 kr) så får man faktisk en lavere NETTOVÆRDI da man ikke kan få denne opkrævet hos 

forbrugerne, og anlægenes værdi får med tiden en lavere og lavere værdi. 

NY forlig – 1. marts 2016 

Afføder over investeringsperioden. Nu kan de ikke opkræve nye investeringer over 

indtægtsrammen. Så de bliver nødt til at låne pengene.  

b. Anlægsomkostninger – heraf afskrivningerne, har givet luft i prisloftet til at opkræve flere 

penge, end man nødvendigvis har behov for. Langt de. 

 

 

 

 

 

 

 


