
 

 

DANVA 
Dansk Vand- og  
Spildevandsforening 

 

Til 
Skatteminister Benny Engelbrecht 
 

Skanderborg, den 2. september 2014 
CEL 

Anmodning om at inddrage skatteproblematikken i de igangværende forhandlinger 
om vandsektorloven  

DANVA opfordrer til, at forligsparterne bringer skatteproblematikken ind i det igangværende revisionsarbejde 
omkring vandsektorloven, som det ligeledes blev foreslået på det fælles samråd med Skatte- og Miljømini-
steren den 27.05 2014. Vi mener, at vandselskaberne, forbrugerne og erhvervslivet har ret til at få en politisk 
afgørelse af, hvorvidt der ønskes en beskatning af vandsektoren med de vidtgående økonomiske konse-
kvenser, det medfører.  
 
Formelle regler og hensynet til de berørte vandselskaber betyder, at DANVA og vandselskaberne er ”tvun-
get” til snarest at gå videre med de fire principafgørelser fra Landsskatteretten. Vi anmoder dog indtrængen-
de om, at det ikke hindrer en snarlig politisk løsning. 
 
Baggrund 
DANVA har på vegne af sine medlemmer rejst flere principsager ved Landsskatteretten for at få afgjort, 
hvorvidt SKATs praksis for ligning af vandselskaber var i overensstemmelse med skattelovgivningen. Lands-
skatteretten har stadfæstet SKATs praksis. Når DANVA fortsat ikke stiller sig tilfreds, skyldes det, at forenin-
gen er af den opfattelse, at det ikke har været den politiske intention at beskatte selskaberne og dermed for-
brugerne og virksomhederne i tilknytning til indførelse af vandsektorloven. Vi er af den opfattelse, at skatte-
lovgivningen ikke afspejler den situation, forligskredsen ønskede sig. Vi skal ikke forholde os til, hvordan det-
te har kunnet opstå men alene søge at få tingene rettet. 
 
DANVA har bedt Deloitte om at udrede, hvad konsekvensen af SKATs ændrede ligningspraksis betyder for 
vandselskaberne og forbrugerne, og vi har bedt PWC give et bud på en politisk løsningsmodel, der honore-
rer de politiske intentioner, uden at det får konsekvenser for andre brancher. Begge dokumenter er vedlagt 
som bilag. 
 
Deloittes redegørelse dokumenterer, at selskaberne som supplement til lånefinansiering af re- og ny-
investeringer fik mulighed for over taksten at opkræve for såkaldte historiske afskrivninger (for anlæg selska-
berne var i besiddelse af ved udskillelsen fra kommunerne). Ønsket var at undgå en håbløs gældsætning af 
vandselskaberne. Opkrævningen af historiske afskrivninger er knyttet til en række betingelser; der er således 
begrænsninger i forhold til brugen af midlerne (bl.a. investeringer), udnyttelsen skal ske år for år (ingen op-
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sparing) og dertil kommer en tidsmæssig begrænsning til restlevetiden af de aktiver, selskaberne ejede ved 
udskillelsen fra kommunerne. 
 
Politikerne besluttede i forhandlingerne endda at forøge selskabernes mulighed for at reducere lånefinansie-
ringen ved at give selskabernes den såkaldte dåbsgave, hvorved det blev muligt at forøge opkrævningen af 
historiske afskrivninger over taksten. SKATs praksis går i den direkte modsatte retning.       
  
Deloitte har opgjort konsekvensen af SKATs praksis. Det fremgår således af redegørelsen, at den udskudte 
skat udgør cirka 25 milliarder kr., der vil komme til betaling over tid. Hvad den reelle skattebetaling vil blive er 
vanskeligt at opgøre, idet den er afhængig af fusioner, sambeskatninger, afskrivninger på ny-investeringer 
mm. Deloitte har i sin redegørelse opgjort de samlede skattebetalinger for 2010 til ca. 273 millioner kr., mens 
folk fra revisionsbranchen i forskellige sammenhænge overfor DANVA har givet et bud på den samlede skat-
tebetaling til at være 3-4 mia. kr. over tid. Uafhængigt af, hvor svært det er at opgøre, må det konkluderes, at 
niveauet ligger markant over de politiske intentioner, og skattebetalinger indtræder ikke på længere sigt men 
reelt for adskillige selskaber i det første år af selskabernes levetid. Uden at være skatteekspert er DANVA 
derfor af den opfattelse, at der er noget, der markant ”stritter” mellem den gældende lov og de intentioner, 
politikerne havde.  
 
En løsning ved Landskatteretten og/eller domstolssystemet vil blive en langvarig og dyr affære, som kun for-
brugerne og erhvervslivet kommer til at betale. Der er behov for en politisk løsning, så der en gang for alle 
træffes en beslutning om, hvorvidt den af politikerne uddelte dåbsgave og den supplerende finansieringsme-
tode i form af afskrivning på historiske investeringer skulle beskattes så hårdt, at det reelt ville have været 
bedre at være dette foruden.  
 
PWC har også peget på en model, der kan tilpasses målsætningen på en skattebetaling på 100 millioner 
kroner årligt, hvilket kan danne grundlag for en politisk aftale om afskrivningsgrundlagets størrelse.  
  
Forslag til den tekniske implementering bør overlades til SKAT m.fl., der imidlertid via den politiske aftale 
skal have et fast mål for skatteprovenuet og en række politiske hensyn, som skal søges honoreret.  
 
Officielle notater fra Miljøministeriet og materiale fra forhandlinger om åbningsbalancer og skatteproblema-
tikken findes ikke, hvorfor det ikke er vanskeligt at rekonstruere, hvad de politiske intentioner var. 
 
Det følgende er uddrag af uofficielle notater fra forhandlingerne 28.08 2009: 
”Det fremgår af udkast til bekendtgørelsen, at den øgede indtægt, der fremkommer ved anvendelsen af 
kompromismodellen frem for anskaffelsesværdier, skal anvendes til takstnedsættelser”. 
Og senere 
”Styrelsen foreslår, at bestemmelsen ændres således, at den øgede likviditet skal anvendes til investeringer. 
Formålet med at sikre selskaberne den øgede likviditet er, at selskaberne dermed får lavere renteudgifter og 
i sidste ende vil det betyde lavere takster for forbrugerne” 
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Den politiske enighed om værdiansættelsesmetoden fremgår af et ligeledes internt notat fra Miljøministeriet -  
fra den 19.10 2009, hvori der står: 
 
”For så vidt angår værdiansættelsesmodellen var der på mødet i forligskredsen den 20. januar 2009 enighed 
om at anvende en værdiansættelsesmodel mellem nedskrevne anskaffelsesværdier og nedskrevne genan-
skaffelsesværdier (kompromismodellen), jf. udkastets kap 5.” 
 
I øvrigt står der følgende ift. skat – som jeg synes I skal vide: 
 
”Den reguleringsmæssige åbningsbalance er vandselskabernes indtægtsgrundlag. Den skattemæssige åb-
ningsbalance danner grundlag for de skattemæssige afskrivninger, dvs. jo højere indgangsværdier, des hø-
rer afskrivningsgrundlag, hvilket betyder at skattebetalingen udskydes. Den skattemæssige åbningsbalance 
fastættes på grundlag af handelsværdien”. 
 
DANVA forstår det skrevne således, at forligsparterne har tilkendegivet, at der skulle være en kobling mellem 
den registrerede åbningsbalance og den skattemæssige åbningsbalance. 
 
Vi er naturligvis til rådighed for opklarende spørgsmål eller lign.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

 
 
Carl-Emil Larsen 
DANVA 
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