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Tilbagemelding på Skatteministeriets tanker om 

rammerne for den ekstraordinære afskrivning 

Skatteministeren udtrykte på mødet med forsyningerne 23. april 2018 ønske om en snarlig 

afklaring af spørgsmålet om afkøb af grå fordringer. DANVA har derfor hurtigt iværksat en 

undersøgelse blandt foreningens kommunalt ejede medlemmerne, hvor fokus har været de 

rammer, som ministeriet forestiller sig, skal være gældende for den ekstraordinære af-

skrivning af de grå fordringer. 

Forsyningsorganisationernes ledelse tilkendegav på mødet med ministeren i april, at de 

gerne ville bidrage til, at der findes en løsning, således at den ekstraordinære afskrivning 

kunne blive virkeliggjort. Opfattelsen hos forsyningerne var dog, at der skulle ske drøftelse 

af vilkår i en forhandling. Desværre er det vores klare opfattelse efter teknikermødet og 

den efterfølgende dialog, at man på embedsmandsniveau ikke har rum til forhandling i det 

nødvendige omfang, hvilket gør, at situationen er fastlåst. Vi foreslår derfor: 

- Drøftelserne skal flyttes over i et forum, hvor alle er kompetente til at forhandle – 

eller 

- Mandatet til embedsmændene skal ændres, således at der kan ske forhandling af to 

overordnede, centrale emner: 

o Ønsket om at fjerne krav om, at kursværdien fastsat efter PwC-model skal 

yderlig reduceres med 20 % for manglende retskraft. 

o Ønsket om en officiel tilkendegivelse gående på en snarlig Folketingsbe-

handling af en ændring af lovgivningen med henblik på bl.a. mulig inddra-

gelse af private aktører  

Uddybning 

Opsamling af medlemmernes holdning 

Opsamlende er det DANVAs vurdering, at forsyningerne principielt gerne vil indgå en frivil-

lig aftale om ekstraordinær afskrivning, ønsket er dog, at Skatteministeriet/politikerne vi-

ser bevægelighed i forhold til centrale rammevilkår. Se venligst nedenfor for uddybning af 

dette forbehold. 

Det følgende er udtryk for foreningens holdning, som der var opbakning til: 

Det er uacceptabelt, at de kommunalt ejede forsyninger har været tvunget til at bruge en 

inddrivelsesmyndighed, der ikke har haft et effektivt inddrivelsessystem igennem mange 

år. Konsekvensen har været, at de kunder, der ikke har betalt, har draget fordele på be-
kostning af de øvrige kunder. Udover, at det udfordrer retsbevidstheden, er det udtryk for, 

at inddrivelsessystemet negligerer værdien af vandkundernes penge. 
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Vi har noteret, at den ekstraordinære afskrivning skal sikre, at udgifterne til de såkaldte 

retskraftvurderinger af fordringer med tvivlsom retskraft står i et rimeligt forhold til de en-

kelte fordringers størrelse. Vi har ligeledes noteret, at afskrivningen skal ske under hensyn 

til kundernes betalingsevne. 

Når emnet er værdisætningen af en forsynings fordringer, er det imidlertid uacceptabelt, at 

kursværdien, fastsat efter PwC-modellen yderlig skal reduceres med 20 % for manglende 

retskraft. Forsyningerne skal ikke bære det økonomiske ansvar for, at SKAT ikke har gjort 

deres arbejde – herunder sikret, at fordringerne var retskraftige ved indberetning og for-

blev retskraftige, mens myndigheden havde ansvaret for dem. 

Det er meget beklageligt, at forsyningerne reelt ikke kan kontrollere Skatteministeriets for-

slag til værdisætning, da PwC-modellen er kompleks, og vurderingen forud for afskrivnin-

gen inddrager personlige data om kundens økonomi. Dette stiller forsyningernes tillid til 

inddrivelsesmyndigheden på en prøve – igen.  

Blandt andet i det lys ønsker DANVA, at koble branchens velvilje til en officiel tilkendegi-

velse om, at den fremtidige regulering af snitfladen mellem inddrivelse og opkrævning – 

herunder inddragelse af private aktører – snarest kommer til Folketingsbehandling. 

Specifik bemærkning til PwC-modellen 

Da forsyningsorganisationerne skal arbejde for en sammenhæng med deres respektive 

økonomiske regulering, vil DANVA fremføre, at PwC’s model til værdiansættelse af fordrin-

gerne tager udgangspunkt i en diskontering af de fremtidige pengestrømme, justeret for 

skyldnernes manglende betalingsevne. DANVA finder i denne henseende, at værdien af 

disse pengestrømme bør diskonteres med vandsektorens gennemsnitlige kapitalomkost-

ning. Dette skyldes, at ud fra en betragtning om evt. afkøb af fordringerne er fordringernes 

sande (salgs-)værdi, den potentielle værdi af de fremtidige pengestrømme fra vandselska-

bernes perspektiv. 

Baseret på regeringens forsyningsstrategi og igangværende analyser finder DANVA, at der 

er et forestående arbejde omkring netop fastsættelse af niveauet for vandsektorens kapi-

talomkostninger. Det kan hermed blot noteres, at Skatteministeriet vurderer, at denne er 

4,5 % mens man i eksempelvis elsektoren regulatorisk har fastsat denne til 3,5 %. 

Specifik bemærkning til statsafgifter 

Der skal ske en afklaring for statsafgifterne, der er direkte koblet op på kundens forbrug - 

og som er afregnet af forsyningerne til en offentlig myndighed. Hvis tabet skal bæres af 

forsyningerne, vil det indirekte blive de øvrige kunder, der skal dække at staten har fået 

fuld dækning for sine afgifter. Vandforsyningen betaler afgiften forlods for alle kunder også 

de, der bliver til restanter. I forbindelse med de grå fordringer, er de erlagte afgiften tilsy-

neladende ikke værdisat til 100 %, hvorfor SKAT’s kursværdiansættelse i den sammen-

hæng bliver endnu mere skævvredet og for lavt sat. 

I vandsektoren er dette en problematik, der angår restancer på vandforsyningsområdet – 

mens spildevandsafgiften, der er tilknyttet driftsforhold, dels er af marginal økonomisk be-

tydning dels er svær at relatere til den enkelte kunde. 

Diverse 

DANVA har indsamlet spørgsmål, som ministeriet med fordel kan være opmærksom på, 

når de påbegynder formidlingsopgaven til fordringshaverne. Se bilag. 
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Med venlig hilsen 

Susanne Vangsgård 

DANVA 


