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Spørgsmål 

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13/7 2015 fra DANVA vedr. beskatning af 

vandsektoren, jf. MOF alm del – bilag 11. 

 

Svar 

Det blev i aftalen bag vandsektorloven fra 2007 blandt andet aftalt, at der indføres almin-

delig selskabsskattepligt for de vandselskaber og spildevandsselskaber, der omfattes af lo-

ven.  

 

På baggrund af en evaluering af vandsektorloven udarbejdet af Deloitte blev der 29. april 

2015 indgået en aftale om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. Den 

nye aftale blev indgået mellem den daværende regering (S, RV) V, DF, EL, SF og KF.  

 

I aftalen opretholdes den almindelige selskabsskattepligt i vandsektoren, men der igang-

sættes også en analyse af selskabernes skatteforhold. 

 

Det fremgår af aftalen fra april 2015 om en ny og forbedret regulering af den danske 

vandsektor, at analysen af vandselskabernes skatteforhold ”... skal afdække, hvad forligskred-

sen og Folketinget i 2009 har besluttet vedr. både vandselskabernes skatteforhold og den såkaldte ’dåbs-

gave’, samt hvad forudsætningerne for disse beslutninger var. Analysen skal også belyse de samlede konse-

kvenser af de eksisterende skatteregler i vandsektoren, herunder i forhold til perioden 2010-2015. Der 

vil i den forbindelse blive foretaget en analyse af, om selskaberne har tilstrækkelige muligheder for at leve 

op til intentionerne bag indførslen af selskabspligt for vand- og spildevandsselskaber, herunder intentio-

nerne om, at vandselskaberne ikke skal betale skat i et nævneværdigt omfang. Analysen skal også af-

dække konsekvenserne ved, at vandselskaberne alternativt får mulighed for at straksafskrive investeringer 

finansieret af ”dåbsgaven” i en årrække på fx 5 år. Analysen forelægges forligskredsen i 4. kvartal 

2015. Forligskredsen mødes for at drøfte analyseresultaterne. ” 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har påbegyndt arbejdet med analysen. Arbejdsgrup-

pen forventes som planlagt at kunne afrapportere til partierne bag aftalen i 4. kvartal 

2015. Jeg ser frem til, at rapporten kan danne et solidt og nuanceret afsæt for en god 

drøftelse af vandselskabernes skatteforhold blandt partierne bag aftalen. I forbindelse 

med disse drøftelser vil jeg som skatteminister være opmærksom på de synspunkter, som 

DANVA har fremført. 
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