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2. Indledning 

 

2.1 Kommissorium  

 

2.2 Overordnede karakteristika ved vandsektoren 
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2.2.1 Markedsmæssige forhold 

Tabel 2.2.1. Den danske vandsektor 
 

 
    

Vandforsyning 

Ejerform Omfattet af VSL Ikke omfattet af VSL Vandmængde (pct.) 
Kommunalt ejede vand-
forsyningsselskaber 87 0 Ca. 67 

Forbrugerejede forsy-
ninger 134 Ca. 2.300 Ca. 30 

Ikke-almene forsyninger 0 Ca. 50.000 Ca. 3 

Spildevandshåndtering 

Ejerform Omfattet af VSL Ikke omfattet af VSL Vandmængde (pct.) 
Kommunalt ejede spil-
devandselskaber 111 0 Ca. 98  

Forbrugerejede rens-
ningsanlæg 0 214 Ca. 0,5 

Ikke-almene spilde-
vandsanlæg 0 - Ca. 1,5 

 

Anm.: Tallene for vandselskaber underlagt VSL er opgjort i 2016 af Forsyningssekretariatet, mens tallene for vandselskaber 
ikke underlagt VSL og for vandmængde er opgjort i 2013 af Deloitte. Grundet fusioner blandt vandselskaberne forventes 
det dog, at det samlede antal vandselskaber er mindre end antallet opgjort i tabel 2.2.1. 

Kilde: Deloitte og Forsyningssekretariatet 
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2.2.3 Regnskabsmæssige nøgletal

Tabel 2.2.2. Nøgletal for vandselskaber underlagt vandsektorloven i 2014 (mio. kr.) 
 

 
   

 I alt Gennemsnit 

Nettoomsætning                            11.408,9                  65,9  

Resultat før skat                               1.042,8                     7,4  

Årets resultat                                  777,2                     5,5  

Anlægsaktiver                         163.322,2               917,5  

Egenkapital                         142.141,0               798,5  

Langfristede gældsforpligtelser                            14.202,5                  91,0  

 

Anm.: Data er baseret på tilgængelige regnskabsoplysninger for vandselskaber. For en del af vandselskaberne er regn-
skabsoplysninger ikke tilgængelige, da selskaberne grundet deres størrelse ikke er pålagt at offentliggøre dem. 

Kilde: Forsyningssekretariatet og Skatteministeriet 

Boks 2.2.1. Konkurrenceforhold i vandsektoren 
 

Et monopol er i økonomisk teori kendetegnet ved at have indflydelse på markedsprisen. Selskabet 

kan dermed vælge en højere pris mod en mindre solgt mængde af den udbudte vare på markedet 

– og således maksimere sin profit. Til forskel fra et marked med fuldkommen konkurre nce, hvor 

selskaberne tager markedsprisen for given, og hvor prisen svarer til produktionsomkostningerne 

(dvs. virksomheden ikke opnår nogen økonomisk profit).  

 

Monopoler medfører et samfundsøkonomisk tab, fordi monopolpriser har en forvridende virkning 

på forbrugernes adfærd og samfundets ressourcer. De er ineffciente, da samfundet bruger flere 

ressourcer end under fuldkommen konkurrence uden at være stillet bedre. For at mindske denne 

inefficiens er de største privatejede og alle kommunale vandselskaber underlagt vandsektorloven. 

 

Vandsektorens monopoler betegnes i økonomisk teori som naturlige monopoler, der er kende-

tegnet ved, at selskaberne har store faste omkostninger og små marginalomkostninger. Fx. er 

vandrør dyre at etablere og vedligeholde (faste omkostninger), men omkostningen ved at trans-

portere én ekstra liter vand er meget lille (lave marginalomkostninger).  

 

Som oftest er naturlige monopoler derfor offentligt ejet og/eller underlagt en prisregulering, så 

selskabernes indtægter svarer til omkostningerne. Kontrollerer den offentlige sektor derimod mo-

nopolet, foreskriver økonomisk teori, at selskaberne skal producere til en pris, svarende til hvis der 

var fuldkommen konkurrence på markedet (dvs. svarende til marginalomkostningerne), samtidig 

med at monopolet modtager et lump-sum tilskud, som er et engangstilskud, der netop opvejer 

den negative profit. 
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Figur 2.2.1. Sammenlagt egenkapital og anlægsaktiver for vandselskaber underlagt vandsek-

torloven 
 

Anm.: Data er baseret på en stikprøve af 101 vandselskaber, hvor regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige i 2009. 

Kilde: Forsyningssekretariatet og Skatteministeriet 
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Tabel 2.2.3. Udvalgte nøgletal for vandselskaber underlagt vandsektorloven (mia. kr.) 
 

 
       

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoomsætning             5,7       6,4       6,6         6,5        6,7          6,8  

Resultat før skat              0,4         0,2        0,3           0,4         0,5            0,6  

Årets resultat              0,3         0,5        0,3           0,4         0,5            0,5  

Anlægsaktiver            61,1      71,9      94,4        96,1       98,7        100,7  

Egenkapital            54,0      66,7      87,7        87,9       89,4  88,6  
Langfristede gæld-
forpligtelser             6,1       6,6       7,2         8,1        7,4         8,1  

 

Anm.: Data er baseret på en stikprøve af 101 vandselskaber, hvor regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige tilbage til 
2009. Tallene er derfor ikke sammenlignelige med tallene i tabel 2.2.2. 

Kilde: Forsyningssekretariatet og Skatteministeriet 
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Tabel 2.2.4. Vandselskaber underlagt vandsektorloven der har opskrevet deres egenkapital 
 

 
   

 2009-2010 2010-2011 

Antal virksomheder der har opskrevet egen-
kapital med 25 pct. eller derover 28 29 

 - Heraf over 100 pct. 22 17 
Gennemsnitlig opskrivning af egenkapital for 
virksomheder, der har opskrevet med 25 pct. 
eller derover (mio. kr.) 

2,21 37,43 

Gennemsnitlig opskrivning af egenkapital for 
virksomheder, der har opskrevet med 100 
pct. eller derover (mio. kr.) 

3,71 47,62 

 

Kilde: Forsyningssekretariatet og Skatteministeriet 

2.2.4 Vandselskabernes selskabsskattebetaling

Tabel 2.2.5. Selskabsskatteprovenu betalt af vandselskaber (mio. kr.) 
 

 
     

 2011 2012 2013 2014 

Provenu 60 85 85 125 

 

Anm.: I forhold til vandselskaber, der indgår i en sambeskatning med andre selskaber, har det ikke været muligt at isolere 
den andel af skattebetalingen, som vedrører vandselskabet. For disse selskaber medregnes hele sambeskatningskredsens 
skattebetaling, hvorfor angivne beløb kan overvurdere vandselskabernes skattebetalinger. 

Kilde: SKAT og Skatteministeriet 
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3. Baggrunden for vandselskabernes 

skatteforhold 

3.1 Skattemæssig regulering før vandsektorloven  
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3.2 Den overordnede økonomiske regulering af vandselskaberne 
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3.3 Serviceeftersyn af vandsektoren
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3.4 Forligsaftalen om en mere effektiv vandsektor 

3.5 Vandsektorloven  
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3.6 Konsekvensloven 
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3.7 Høringssvar  
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3.8 Efterfølgende udmøntning i bekendtgørelser mv. 
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4. De almindelige selskabsskattereg-

ler  

4.1 Den almindelige selskabsbeskatning 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1899816&chk=210252
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Boks 4.1. Eksempel på opgørelse af et selskabs skattepligtige indkomst 
 

Nedenstående gives et simpelt eksempel på skatteregnskabet for et selskab. I indkomståret har 

selskabet skattepligtige indtægter på 100 mio. kr. og samlede fradragsberettigede udgifter på 45 

mio. kr. Desuden har selskabet et underskud fra tidligere år på 10 mio. kr., som modregnes i årets 

overskud. Selskabets skattepligtige indkomst bliver hermed 45 mio. kr., hvilket ved en selskabs-

skattesats på 22 pct. udløser en selskabsskat på knap 10 mio. kr.  

 

 
Skattepligtige indtægter (a) 100 

Driftsomkostninger (b) 20 

Finansielle omkostninger (Netto) (c)  10 

Afskrivninger på kapitalapparatet (d) 15 

Skattepligtig indkomst før modregning af tidligere års underskud (e)=(a)-(b)-(c)-(d) 55 

   

Fremførte underskud fra tidligere år (f) 10 

Skattepligtig indkomst (g)=(e)-(f) 45 

Selskabsskat (ved sats på 22 pct.) (h)=22%*(g) 10 

 

  

 

4.2 Afskrivninger 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049195&chk=210252
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Boks 4.2. Eksempler på afskrivningsprofiler 
 

Vandselskabernes kapitalapparat består typisk af aktiver med lang økonomisk levetid, der kan af-

skrives med op til 15 pct. årligt, og infrastrukturanlæg, der kan afskrives med op til 7 pct. årligt. I 

nedenstående figur er vist afskrivningsprofilerne for disse to typer aktiver i de første 20 år ved en 

investering på 10 mio. kr. Det skal understreges, at afskrivningerne ikke er bundne, og selskabet 

kan vælge at afskrive mindre i et givent år.  

 

Generelt er det er en fordel for selskaberne, at afskrivningssatserne er høje, da de opnår en rente-

fordel ved hurtigt at kunne fratrække afskrivningerne i evt. overskud. Afskrivningerne er ikke 

bundne og kan i år med skattepligtige underskud ”gemmes” til senere år med skattepligtige over-

skud. 

 

  

 

Anm: Både aktiver med lang økonomisk levetid og infrastrukturanlæg afskrives efter saldometoden, hvilket giver størst 
numeriske afskrivninger i aktivets første anvendelsesår, hvorefter de gradvist bliver mindre. Andre aktiver, eksempelvis 
bygninger, afskrives lineært, så de årlige afskrivninger har samme numeriske størrelse over hele afskrivningsperioden.  
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Boks 4.3. Egenfinansiering eller gældsfinansiering 
 

En virksomhed står foran at skulle investere 100 mio. kr. i en udvidelse af dets kapitalapparat. Sel-

skabet har opsparet overskud fra tidligere år, der svarer til disse investeringsomkostninger. Opspa-

ringen er placeret i finansielle aktiver, der antages at give et årligt afkast på 5 pct. Simplificerende 

antages selskabets lånerente tilsvarende at udgøre 5 pct. årligt.  

 

I nedenstående tabel er opgjort selskabets nettofinansieringsomkostninger. Ved egen finansiering 

skal der ikke betales renter på gæld, men der opnås heller ikke noget afkast, da opsparingen re-

duceres til nul. De samlede nettofinansieringsomkostninger er nul. Ved gældsfinansiering skal der 

betales årlige renter 5 mio. kr. Til gengæld opretholdes opsparingen og dermed afkastet på 5 mio. 

kr. årligt. Her bliver nettofinansieringsomkostningerne således også nul.  

 

Eksemplet er stærkt forsimplet og tjener alene til illustration af, at gældsfinansiering ikke nødven-

digvis er dyrere end egenfinansiering, fordi der skal betales renter på lånet. Det er ved vurderingen 

også nødvendigt at medregne alternativomkostningen ved egenfinansieringen i form af de rente-

indtægter, der indirekte fravælges herved.  

 

 
 Egen-

finansiering 
Gælds-

finansiering 

Opsparing   

 - før investering 100 100 

 - efter investering 0 100 

Afkast af opsparing 0 5 

   

Gæld efter investering 0 100 

Renter på gæld 0 5 

   

Nettofinansieringsomkostninger 0 0 
 

 

4.3 Sammenligning af lineære afskrivninger og saldoafskrivninger 
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Boks 4.4. Omregning af lineære afskrivninger til saldoafskrivninger  
 

Hvis saldoafskrivningssatsen er D, renten er r, og den faste levetid er t, vil nutidsværdien af hen-

holdsvis saldoafskrivningerne og lineære afskrivninger være:  

𝑁𝑃𝑉(𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜) = (1 + 𝑟)
𝐷

𝐷+𝑟
 og 𝑁𝑃𝑉(𝑙𝑖𝑛𝑒æ𝑟) =

(1+𝑟)

𝑟
(1−(

1

1+𝑟
)
𝑡
)

𝑡
. 

 

Ved en given levetidsforudsætning i år (t), kan den saldoafskrivningssats, som giver 

𝑁𝑃𝑉(𝑙𝑖𝑛𝑒æ𝑟) = 𝑁𝑃𝑉(𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜), beregnes som 𝐷 =
1−

1

1+𝑟

𝑡

𝑡−
1

1+𝑟

𝑡1

𝑟

. 

 

Under antagelse af at renten er 4,5 pct. og ved en given levetid, t, vil den saldoafskrivningssats 

som giver den samme nutidsværdi som en lineær afskrivning være som vist i tabellen.  

 

Aktiver med lang økonomisk levetid og infrastrukturanlæg afskrives skattemæssigt med hen-

holdsvis 15 og 7 pct. eftersaldometoden, dvs. den omregnede saldoafskrivningssats er højere for 

levetider på henholdsvis 10 og 25 år.  

  

Levetid (år) Omregnet saldoafskriv-
ningssats (pct.) 

1 100 
5 32,38 
10 17,06 
15 11,34 
20 8,37 
25 6,56 
30 5,35 
35 4,48 
40 3,83 
45 3,34 
50  2,94 
55 2,62 
60 2,36 
65 2,14 
70 1,96 
75 1,80 
80 1,66 
85 1,54 
90 1,44 
95 1,35 

100 1,27 
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4.4 Sambeskatning 

 

 

4.5 Neutralitet og erhvervsstøtte 
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5. Værdiansættelse af aktiver – ind-

gangsværdier 

5.1 De generelle skatteregler for værdiansættelse af aktiver – ind-

gangsværdier 
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https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813201&chk=208529
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Boks 5.1. Værdiansættelsesmetoder anvendt af SKAT 
 

I SKATs vejledning Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse  skelnes overord-

net mellem tre forskellige værdiansættelsesmetoder:  

 

1. En indkomstbaseret metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i den fremtidige ind-

komst, som værdiansættelsessubjektet forventes at give anledning til. Det er denne metode, 

SKAT har anvendt ift. værdiansættelse af vandselskabernes aktiver.  

 

2. En markedsbaseret metode, hvor værdien fastsættes med udgangspunkt i sammenlignelige uaf-

hængige transaktioner. Denne metode kræver, at der er et marked for de aktiver, der skal vurde-

res. Ift. vandselskabernes aktiver er dette ikke tilfældet.  

 

3. En omkostningsbaseret metode, hvor værdien fastsættes på baggrund af de omkostninger, der er 

medgået til opbyggelse af aktivet eller de omkostninger, der ville medgå til opbyggelse af et til-

svarende aktiv (substitutionsomkostninger). Da handelsværdien fundamentalt set afspejler den 

fremtidige indtjening, som aktivet kan generere, vil en værdiansættelse baseret på historiske om-

kostninger, som udgangspunkt ikke at være i overensstemmelse med armslængdeprincippet og 

anvendes derfor kun sjældent i forbindelse med værdiansættelsen af aktiver.  

 

5.2 Den reguleringsmæssige åbningsbalance

Boks 5.2. Værdifastsættelse af selskabernes reguleringsmæssige åbningsbalance 
 

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

mæssig åbningsbalance pr. 1. januar 2010. Ved udarbejdelsen af et vandselskabs regulerings-

mæssige åbningsbalance værdisættes selskabets anlægsaktiver til gennemsnittet af aktivernes 

nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Den konkrete vær-

diansættelse af et anlægsaktiv foretages ud fra standardpriser som fremgår af et pris - og levetids-

katalog. 

 

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

bestemt tidspunkt. Genanskaffelsesværdien 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 anskaf-

felsestidspunktet. Anskaffelsesværdien for hvert aktiv er beregnet ved at justere genanskaffelses-

værdien med prisudviklingen fra anskaffelsestidspunktet til genanskaffelsestidspunktet.  

 

Den konkrete værdiansættelse kaldes POLKA-værdien, og er et gennemsnit af den samlede ned-

skrevne anskaffelsesværdi og den samlede nedskrevne genanskaffelsesværdi. POLKA-værdien er 

et udtryk for den samlede reguleringsmæssige værdi af et selskab.  

 

5.3 Vandselskabernes skattemæssige indgangsværdier
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http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9593&chk=204873
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6. Vandselskabernes prisfastsættel-

se 

6.1 Reglerne for fastsættelse af vandselskabernes prisloft 
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Tabel 6.1. Fastsættelse af vandselskabernes prisloft 
 

 Trin Beskrivelse 

I Fastsættelse af vandselskabets driftsomkostninger. 

II Tillæg for afskrivninger vedrørende investeringer. 

III Opgørelse af øvrige omkostninger til miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger 
(herunder evt. selskabsskat) og nettofinansielle poster. 

IV Korrektion for over-/underdækning, kontrol for overholdelse af indtægtsramme og 
opgørelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster. 

V Opgørelse af samlet indtægtsramme og beregning af prisloft. 
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Tabel 6.2 Fastsættelse af driftsomkostninger i prisloftet 
 

 + Selskabets driftsomkostninger fra prisloftet året før 

- Evt. korrektion for bortfald af væsentlige omkostninger 

+/- Korrektion for prisudvikling 

- Korrektion for generelt effektiviseringskrav 

- Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 

+ Evt. korrektion for udvidet forsyningsområde eller periodevise omkostninger m.m. 

+ Evt. tillæg for uforudsete hændelser (eks. brand, terror ol.) 

= Selskabets driftsomkostninger i prisloftet 

 

Anm. Fortegnene i første kolonne angiver effekten på prisloftet. 
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Boks 6.1. Eksempel på tillæg for omkostninger til investeringer 
 

 
I dette forsimplede eksempel antages det, at selskabet har en regulatorisk åbningsbalance (histo-

riske investeringer) på 100 mio. kr. Det antages desuden, at alle selskabets aktiver har en levetid 

på 10 år, dvs. de historiske investeringer afskrives lineært med 10 mio. kr. årligt. Selskabet opret-

holder sin samlede aktivmasse ved at geninvestere, hvad de historiske investeringer afskrives 

med. I år 5 foretager selskabet investeringer for 10 mio. kr.  

 

Tillæg for historiske investeringer er fastsat som de årlige lineære afskrivninger på anlægsaktiver-

ne i selskabets åbningsbalance. 

 

Tillægget for de gennemførte og nye investeringer fastsættes som de gennemførte investeri ngers 

årlige lineære afskrivninger baseret på levetid.  

 
År 0 1 2 3 4 5 

Historiske investeringer 100 90 80 70 60 50 

Gennemførte investeringer 0 10 20 30 40 50 

Nye investeringer      
10 

Tillæg for omkostninger til investeringer             

Tillæg for historiske investeringer  10 10 10 10 10 

Tillæg for gennemførte investeringer  1 2 3 4 5 

Tillæg for nye investeringer       1 

       År 6 7 8 9 10 11 

Historiske investeringer 40 30 20 10 0  
Gennemførte investeringer 60 70 80 90 100  
Nye investeringer       
Tillæg for omkostninger til investeringer             

Tillæg for historiske investeringer 10 10 10 10 10 0 

Tillæg for gennemførte investeringer 6 7 8 9 10  
Tillæg for nye investeringer 1 1 1 1 1 1 
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7. Konsekvenserne af de eksisteren-

de skatteregler 

7.1 Hovedtræk af de skattemæssige konsekvenser ved de eksiste-

rende regler  
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7.2 Vandselskabernes beskatning i ligevægt  



Rapport  Konsekvenserne af de eksisterende skatteregler 40 

   

 

 

Boks 7.2.1. Simpelt skatteregnskab for vandselskab i økonomisk ligevægt 
 

Et fiktivt vandselskab har ved skattepligtens indtræden skattemæssige indgangsværdier på 100 

mio. kr., hvilket antages at svare til værdien af dets kapitalapparat (anlægsaktiver) opgjort som den 

nedskrevne anskaffelsessum.  

 

Kapitalapparatet antages desuden forsimplet at afskrives med 10 pct. årligt (både regnskabsmæs-

sigt og skattemæssigt). Det er selskabets målsætning at kunne opretholde sit kapitalapparat i 

uændret stand og omfang. Det kræver, at de årlige investeringer svarer til de årlige afskrivninger 

på 10 mio. kr. (nettoafskrivninger=0). Endelig forudsættes det, at vandselskabets løbende drifts-

omkostninger udgør 5 mio. kr.  

 

Selskabets samlede drifts- og investeringsomkostninger udgør således 15 mio. kr. årligt, der finan-

sieres ved løbende opkrævning hos forbrugerne via vandtaksterne.  

 

Under disse forudsætninger kan nedenstående forsimplede skatteregnskab opstilles. Da summen 

af driftsomkostningerne og afskrivningerne præcis svarer til indtægterne (de samlede opkrævnin-

ger hos forbrugerne), går den årlige skattepligtige indkomst i nul.  

 

 

    år 1 år 2 år 3 …. år t 

Anlægsaktiver  (a) 100 100 100 
 

100 

Indtægter   (b) 15 15 15 
 

15 

Driftsomkostninger  (c) 5 5 5 
 

5 

Afskrivninger  (d)=10%*(a) 10 10 10 
 

10 

Investeringer  (e) 10 10 10 
 

10 
Skattepligtig ind-
komst  (f)=(b)-(c)-(d) 0 0 0   0 
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Boks 7.2.2. Skatteregnskab ved lave skattemæssige indgangsværdier 
 

I nedenstående er vist et skatteregnskab for det fiktive selskab fra eksemplet i boks 7.2.1, når 

værdien af dets kapitalapparat ved overgangen til skattepligt fastsættes til en værdi, der ligger 10 

pct. under de nedskrevne anskaffelsesværdier. Konsekvensen er, at de skattemæssige afskrivnin-

ger bliver lavere end de investeringer, der skal til for at opretholde selskabets kapitalapparat i 

uændret stand. De fradragsberettigede udgifter bliver lavere end de opkrævede indtægter, og sel-

skabet får en positiv skattepligtig indkomst. 

 

I takt med at det gamle kapitalapparat gradvist udskiftes, forøges selskabets skattemæssige af-

skrivningssaldo og vil efter en årrække svare til den nedskrevne anskaffelsessum – først da vil sel-

skabet ikke længere være i skatteposition.   

 
    år 1 år 2 år 3 …. år t 

Anlægsaktiver: 
       - Nedskreven anskaffelsessum (a1) 100 100 100 

 
100 

 - Skattemæssig afskrivningssaldo* (a2) 90 91 91,9 
 

100 
Indtægter  (b) 15 15 15 

 
15 

Driftsomkostninger  (c) 5 5 5 
 

5 

Afskrivninger 
 
(d)=10%*(a2) 9 9,1 9,2 

 
10 

Investeringer 
 
(e)=10%*(a1) 10 10 10 

 
10 

Skattepligtig indkomst  (f)=(b)-(c)-(d) 1,0 0,9 0,81 
 

0 
Selskabsskat**  (g)=22%*(f) 0,22 0,20 0,18   0,00 

 

 

 
7.3 Vandselskabernes beskatning ved positive nettoinvesteringer  

 

 
 

 

7.3.1 Tilførsel af ny egenkapital 
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7.3.2 Fremmedfinansiering og egenfinansiering 

Boks 7.3.1. Skatteregnskab ved egenfinansierede investeringer  
 

I de foregående eksempler har fokus været på et vandselskab, der ikke har haft behov for at udvi-

de sit kapitalapparat. I nedenstående er vist skatteregnskabet, hvis selskabet egenfinansierer inve-

steringsomkostningerne.  Udgangspunktet er det samme som i eksemplet i boks 7.2.1.1, men i år 

1 foretages nyinvesteringer i anlægsaktiver for 10 mio. kr., der tages i brug i begyndelsen af år 2 

og hermed begyndes afskrevet. 

  

Investeringsomkostningerne finansieres ved en ekstraordinær opkrævning på 10 mio. kr. hos for-

brugerne, når omkostningerne afholdes i år 1. De samlede indtægter (opkrævninger hos forbru-

gerne) i år 1 bliver således på 25 mio. kr. Investeringsomkostningerne kan ikke fratrækkes i året, 

hvor de afholdes (straksafskrives), men vil efter ibrugtagningen i år 2 kunne fratrækkes gradvist 

som afskrivninger.  

 

De samlede fradragsberettigede omkostninger i år 1 bliver således kun 15 mio. kr., og v andselska-

bet får hermed et samlet skattepligtigt overskud på 10 mio. kr. Konsekvensen er således, at sel-

skabet i år 1 får en skattebetaling på 2,2 mio. kr.  

 

    år 1 år 2 år 3 …. år t 
Anlægsaktiver  (a) 100 110 110 

 
110 

Indtægter  (b) 25 15 15 
 

15 
Driftsomkostninger  (c) 5 5 5 

 
5 

Afskrivninger  (d)=10%*(a) 10 11 11 
 

11 
Investeringer  (e) 20 11 11 

 
11 

Skattepligtigindkomst  (f)=(b)-(c)-(d) 10 0 0 
 

0 
Selskabsskat* (g)=(f)*22% 2,2 0 0   0 
* Det antages forsimplet, at skatten finansieres ved en skattefri overførsel fra kommunen. I det 
omfang den finansieres af vandforbrugerne via en ekstra opkrævning vil denne også være skatteplig-
tig, hvorved den skattepligtige indkomst og dermed selskabsskatten bliver større end her angivet. 
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Boks 7.3.2. Eksempel på sammenhængen mellem en nyinvesterings finansieringsform og 

benyttelsesperiode 
 

I nedenstående eksempel er fokus på et vandselskab, som foretager en investering på 30 mio. i år 

0. Det antages, at investeringen tages i brug i periode 1 og har en levetid på 10 år.  

 

Finansierer vandselskabet en nyinvestering ved egenfinansiering (via hø jere forbrugerpriser) i år 0, 

vil det være vandkunderne dette år, der bærer hele omkostningen, selvom det vil være forbruger-

ne i de efterfølgende 10 år, der har nytten af investeringen. 

 

  
 

Finansierer vandselskabet derimod en nyinvestering ved gældsfinansiering, vil finansieringen fo-

regå løbende over investeringens 10 leveår. Det vil således være de samme forbrugere, som lø-

bende betaler investeringen, der også har glæde af den. 
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Boks 7.3.3. Skatteregnskab ved gældsfinansierede investeringer 
 

I Boks 7.3.1 er vist et simpelt skatteregnskab for et vandselskab, der egenfinansierer nye investe-

ringer via tilbageholdt overskud. I det følgende ses på en situation, hvor selskabet i stedet lånefi-

nansierer en udvidelse af sit kapitalapparat. Ligesom i eksemplet med egenfinansiering foretages i 

år 1 nye investeringer i anlægsaktiver for 10 mio. kr. Anskaffelsen finansieres ved optagelse af et 

lån med en rente på 5 pct. p.a. Anlægsaktivet tages i brug i begyndelsen af år 2 og begyndes der-

for afskrevet samme år.  

 

De årlige finansielle udgifter på 0,5 mio. kr. betales af forbrugerne via de opkrævede takster. De fi-

nansielle udgifter er fuldt fradragsberettigede i vandselskabets skattepligtige indkomst, og vand-

selskabet kommer derfor ikke i skatteposition.  

 

Lånet betales som udgangspunkt tilbage i takt med, at den anskaffede kapital afskrives. Da der 

imidlertid er tale om et permanent løft i anlægsmassen, vil det være nødvendigt løbende at erstat-

te den nedslidte kapital med ny. Disse reinvesteringer antages ligeledes gældsfinansieret, og sel-

skabet får således aldrig afviklet den optagede gæld. 

 

    år 1 år 2 år 3 …. år t 
Anlægsaktiver  (a) 100 110 110 

 
110 

Indtægter  (b) 15 16,5 16,5 
 

16,5 
Gæld  (c) 0 10 10 

 
10 

Finansielle udgifter  (d)=(c)*5% 0 0,5 0,5 
 

0,5 
Driftsomkostninger  (e) 5 5 5 

 
5 

Afskrivninger  (f)=(a)*10% 10 11 11 
 

11 
Investeringer  (g) 20 11 11 

 
11 

Skattepligtigindkomst  (h)=(b)-(e)-(f) 0 0 0   0 
 

 

7.4 Vandselskabernes faktiske beskatning  
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Tabel 7.3.1 Forskellige opgørelser over vandselskabernes indgangsværdier 
 

 (Mia. kr.) 2010 Opgørelsesmetode 
Nedskrevne anskaffelsesværdier Ukendt Regnskabsøkonomisk 

Værdi af aktiver i de 101 største vandselskaber 
ved udgangen af 2009 

61 Regnskabsmæssig, praksis 
kan variere. 

Nedskrevne standardværdier (POLKA) 219 Den regulatoriske åbningsba-
lance i prisloftreguleringen 

Skattemæssige indgangsværdier som opgjort 
af SKAT** 

55 SKATs vurdering af fremtidig 
indtjeningsevne 

 

** Generelt set har SKAT ved korrektionerne af vandselskabernes skattemæssige indgangsværdier ansat værdien til ca. 25 
pct. af den selvangivne værdi. For de private vandselskaber kan korrektionen dog værre større, da de private vandselska-
ber stort set alle har en stor overdækning – dvs. de skylder forbrugerne penge, som skal betales retur. Dette er der korrige-
ret for i tabellen. Foretages denne korrektion ikke bliver handelsværdien kun opgjort til i alt ca. 40 mia. kr. 
Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet (Forsyningssekretariatet) og SKAT. 
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8. EU-retlige bindinger 

8.1. Statsstøttereglerne 
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8.2. Konsekvenser af statsstøtte ydet i strid med EU-retten 
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8.3. Vurdering af de gældende skatteregler for vandsektoren i relation 

til statsstøtte 

8.4. Statsstøtte og evt. justering af skattereglerne for vandsektoren  
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9. Mulige ændringer af reglerne for 

vandselskabernes beskatning 

9.1 Bindinger i forhold til eventuel justering af skattereglerne for 

vandselskaberne
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9.2 Potentielle justeringer af skattereglerne for vandselskaberne
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9.2.1 Straksafskrivning
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Boks 9.2.1. Effekten af straksafskrivning 
 

I nedestående er effekten af at indføre straksafskrivning for nye investeringer illustreret ved et 

simpelt eksempel. 

 

Det antages forsimplet at et selskab i begyndelsen af år 1 foretager investeringer for 10 mio. kr., 

der finansieres ved en opkrævning hos forbrugerne. Efter gældende regler kan investeringen i 

gennemsnit afskrives med 10 pct. årligt, således at der første år kan afskrives 1 mio. kr. Selskabet 

får hermed en skattepligtig indkomst på 9 mio. kr. og skal dermed betale knap 2 mio. kr. i sel-

skabsskat. 

 

Ændres reglerne, så der gives mulighed for straksafskrivning, vil selskabet i år 1 kunne afskrive he-

le investeringen og den skattepligtige indkomst går herved i nul.  

 
Uden mulighed for straksafskrivning     

  år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 
Afskrivningssaldo (primo) (a) 0 9 8,1 7,3 6,6 
Indtægter (b) 10 0 0 0 0 
Investeringer (c)=(b) 10 0 0 0 0 
Afskrivninger (d)=10%*((a)+(c)) 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 
Skattepligtigindkomst  (f)=(b)-(c)-(d) 9 0 0 0 0 
Selskabsskat* (g)=(f)*22% 1,98 0 0 0 0 
       
Med mulighed for straksafskrivning     

  år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 
Afskrivningssaldo (primo) (a) 0 0 0 0 0 
Indtægter (b) 10 0 0 0 0 
Investeringer (c)=(b) 10 0 0 0 0 
Afskrivninger (d)=100%*((a)+(c)) 10 0 0 0 0 
Skattepligtigindkomst  (f)=(b)-(c)-(d) 0 0 0 0 0 
Selskabsskat* (g)=(f)*22% 0 0 0 0 0 
* Det antages forsimplet, at skatten finansieres ved en skattefri overførsel fra kommunen. I det omfang 
den finansieres af vandforbrugerne via en ekstra opkrævning vil denne også være skattepligtig, hvorved 
den skattepligtige indkomst og dermed selskabsskatten bliver større end her angivet. 

 

 

9.2.2 Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget
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9.2.3 Fritagelse for beskatning
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10. Bilag 1: Ny økonomisk regulering 

af vandsektoren 

Økonomiske rammer
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Tabel 1. Økonomisk ramme 
 

 Ikke-påvirkelige omkostninger 

Tidligere 1:1 omkostninger 

Finansielle omkostninger 

Miljø- og servicemål 

Omkostninger til realisering af nye myndighedsgodkendte mål 

Investeringer 

Faktiske driftsomkostninger 

Evt. tilknyttet aktivitet 

 

 

Benchmarking og effektiviseringskrav
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Flerårige økonomiske rammer

Mulighed for at henlægge

Kontrol af de økonomiske rammer
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