1. Introduktion
Der verserer i øjeblikket en prøvesag for Østre Landsret, der har betydning for beskatning af vand- og
spildevandsforsyninger generelt. Vores advokat har rådet til, at mulighederne for at opnå et forlig drøftes. En
forligsdrøftelse vil i givet fald også berøre de hundredvis af andre skattesager, som vandsektoren har
liggende hos Landsskatteretten (berostillede sager) samt eventuelle sager, hvor SKAT endnu ikke har truffet
afgørelse.
Dette spørgeskema tager 5 minutter at besvare og har til formål at klarlægge, i hvor høj grad de berostillede
sager er sammenlignelige med prøvesagen, og hvilke yderligere problemstillinger de berostillede sager
eventuelt rejser.
Målgruppen for spørgeskemaet er således alle de vand- eller spildevandsforsyningsselskaber, der på
nuværende tidspunkt har en klagesag berosat hos Landsskatteretten eller har en verserende skattesag, hvor
der endnu ikke er truffet afgørelse. Hvis en koncern/et holdingselskab har flere forsyningsselskaber, der har
hver sin klagesag hos Landsskatteretten, bedes skemaet udfyldes for hvert af disse selskaber.
Der er en funktion i spørgeskemaet, hvor man kan uploade seneste afgørelse fra SKAT eller
Landsskatteretten. Det er alene DANVA og foreningens advokat samt Danske Vandværker, der har adgang
til materialet, og afgørelser mv. vil ikke blive videregivet uden forudgående accept.
Frist for besvarelse er onsdag den 6. september 2017. Hvis man som berørt forsyning er i tvivl om
besvarelsen, vil forsyningens revisor formentlig være behjælpelig.

2. Lidt mere om prøvesagen
Prøvesagen angår den korrekte opgørelse af de skattemæssige afskrivningssaldo for selskabets
distributionsnet og ejendomme i forbindelse med selskabsgørelsen af Hvidovre Vand A/S.
Forsyningen og Skatteministeriet er enige om, at aktiverne skal værdiansættes til handelsværdien på
tidspunktet for overdragelse til Hvidovre Vand A/S, men uenige om værdiansættelsesmetoden. Hvidovre
Vand A/S gør gældende, at aktivernes handelsværdi skal opgøres til den nedskrevne genanskaffelsesværdi.
SKAT gør gældende, at der ved værdiansættelsen skal anvendes en indkomstbaseret metode, hvor
aktivernes handelsværdi fastsættes baseret på det fremtidige afkast, som aktiverne forventes at generere
(den såkaldte DCF-model). Sagens udfald kan få betydning for et betydeligt antal sager, der verserer for
Landsskatteretten om lignende spørgsmål. Disse sager er derfor berosat på udfaldet af prøvesagen.
Såfremt en forsyning er i ovenfor nævnte målgruppe, bedes spørgeskemaet udfyldt. Det gælder således
også forsyninger, der har angivet POLKA-værdierne som værdiansættelsesmetode.

Kontaktpersoner:
DANVA: Susanne Vangsgård, sv@danva.dk, tlf. 87 93 35 10
Danske Vandværker: Neel Ploug Olsen, npo@danskevv.dk, tlf. 56 13 02 05
Advokatfirma Kromann Reumert: Stine Andersen, SAS@kromannreumert.com, tlf. 38 77 43 97

3. Angiv venligst navn på forsyning, kontaktdata og evt. ejerkommune

4. Navn på vand- eller spildevandsforsyningsselskabet
_____________________________________________________

5. Navn på kontaktperson
_____________________________________________________

6. Telefonnummer til kontaktperson
_____________________________________________________

7. E-mail til kontaktperson
_____________________________________________________

8. Evt. navn på ejerkommune
_____________________________________________________

9. Angiv ejer af vand- eller spildevandsforsyningsselskabet
(Angiv gerne flere svar)



Offentligt ejet forsyning



Forbrugerejet/privat forsyning

10. Vores skattesag vedrører (Afkryds venligst alle korrekte udsagn for den konkrete skattesag;
nogle udsagn kan med andre ord være delmængde af andre udsagn)
(Angiv gerne flere svar)
Sagen vedrører udelukkende fastsættelsen af de skattemæssige indgangsværdier for driftsmidler
 (aktivernes handelsværdi) i forbindelse med overdragelse fra kommune til selskab, jf.
ligningslovens § 2
vedrører et kommunalt forsyningsselskabs værdiansættelse ved overgang til skattepligt i
 Sagen
2010 efter selskabsskattelovens § 5 D



Sagen vedrører et privat/forbrugerejet forsyningsselskab - herunder spørgsmål om
værdiansættelse ved overgang til skattepligt



Sagen vedrører et privat/forbrugerejet forsyningsselskab - herunder spørgsmål om ændring af
ejendomsvurdering efter selskabsskattelovens § 5 D



Sagen vedrører et kommunalt forsyningsselskab med stiftelse efter 1. januar 2010 - herunder om
der lovligt kan ske stiftelse med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2010



Sagen vedrører et kommunalt forsyningsselskab med stiftelse efter 1. januar 2010 - herunder om
selskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 5 D eller ligningslovens § 2



Sagen vedrører spørgsmålet, om underdækning/underskud før skattepligtens indtræden bør
medføre fradrag efter skattepligtens indtræden (§ 17 i konsekvensloven til vandsektorloven)

Øvrige problemstillinger
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

11. Status i sagen
(Angiv gerne flere svar)



SKAT har endnu ikke truffet afgørelse



SKAT har truffet afgørelse, og afgørelsen er indbragt for Landsskatteretten



SKAT har truffet afgørelse, og afgørelsen er ikke indbragt for Landsskatteretten



Landsskatteretten har truffet afgørelse, og sagen er indbragt for domstolene



Landsskatteretten har truffet afgørelse, og sagen er ikke indbragt for domstolene

12. Upload seneste afgørelse fra SKAT eller Landsskatteretten
Har SKAT endnu ikke truffet afgørelse, kan eventuel forslag til afgørelse fra SKAT uploades.

13. Tak for din deltagelse!

