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NOTAT 

DATO: 1. juni 2018 

PROJEKTNR.: 00232 

sv 

Vedr.: Mulig aftale med Skatteministeriet om 
ekstraordinær afskrivning af gamle fordringer 

Kære medlem 

 

Skatteministeriet vil gerne håndtere gamle, tvivlsomme fordringer (grå fordringer), som EFI-

systemet ikke har færdigbehandlet. Det skal ske gennem en ekstraordinær afskrivning, som 

(automatisk) bestemmes ud fra nogle givne kriterier, når de enkelte fordringer gennemgås. 

 

DANVA og de øvrige forsyningsorganisationer er blevet præsenteret for en model og principper, 

der resulterer i beregning af en værdi for de grå fordringer, som ministeriet gerne allerede fra 

september 2018 vil afskrive på, såfremt de får en aftale med den enkelte forsyning. 

 

I det følgende beskrives DANVAs overordnede syn på ministeriets tiltag, og i den forbindelse vil 

vi bede dig om at bruge det angivne link senest 07.06.2017, kl. 12. 

 

Derudover beskriver vi baggrunden for tiltaget, de berørte fordringer, værdisætningen og hånd-

teringen af tab på debitorer/skyldnere. I vil også få et bilag fra ministeriet med en oversigt over 

fordringstyper fordelt på selskabsniveau. 

 

DANVAs syn til ekstern brug 

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

drivelsesmyndighed, der ikke har haft et effektivt inddrivelsessystem igennem mange år. Kon-

sekvensen har været, at de kunder, der ikke har betalt har draget fordele på bekostning af de 

øvrige kunder. 

 

Vi har noteret, at den ekstraordinære afskrivning skal sikre, at udgifterne til de såkaldte rets-

kraftvurderinger af fordringer med tvivlsom retskraft står i et rimeligt forhold til de enkelte for-

dringers 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 rets-

kraft. Forsyningerne skal ikke bære det økonomiske ansvar for, at SKAT ikke har gjort deres ar-

bejde – herunder sikret, at fordringerne var retskraftige ved indberetning og forblev retskraf-

tige, mens myndigheden havde ansvaret for dem. 

 

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

til værdisætning, da PwC-modellen er kompleks, og vurderingen forud for afskrivningen inddra-

ger personlige data om kundens økonomi. Dette stiller forsyningernes tillid til inddrivelsesmyn-

digheden på en prøve – igen.  

 

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

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

inddragelse af private aktører – snarest kommer til Folketingsbehandling. 
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Interne bemærkninger til DANVAs syn 

Ovenstående er udtryk for en afvejning af forskellige hensyn: 

- Kommunalt ejede forsyninger har været tvunget til at bruge en ineffektiv inddrivelses-

myndighed, der ikke har sikret retskraften. Resultat har været, at kunder, der ikke har 

betalt deres regning har draget fordel af det på bekostning af de øvrige kunder.  

- Behovet for at få en snarlig afslutning af sagen på en acceptabel måde 

 

Som det fremgår af den nedenfor, overordnede beskrivelse af værdisætningsmodellen, synes 

den at tage hensyn til de svageste kunder. Når det er sagt, skal det understreges, at forsynin-

gerne ikke skal drive socialpolitik. Der er endvidere mulighed for at få afklaring på gamle hæn-

gepartier; nogle af fordringerne er tilbage fra 2007. Derudover står selskaberne selskabsøkono-

misk ikke svagere, da tabet på afskrivningerne kan dækkes ind via taksterne. 

 

Foreningens syn er blevet afstemt med Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Affaldsfor-

ening. 

 

Det skal understreges, at det naturligvis er det enkelte selskab, der skal tage stilling til anmod-

ningen fra Skatteministeriet, og om man her ønsker at indgå en aftale om den ekstraordinære 

afskrivning. 

 

 

DANVA medlemmers respons 

Vi beder om jeres respons på ovenstående syn, således at foreningen kan give en melding til-

bage til dels Skatteministeriet dels udvalgte Folketingspolitikere. Frist for besvarelse er 

07.06.2018, kl. 12. 

 

Brug venligst dette link ved jeres tilbagemelding: https://survey.enalyzer.com/?pid=h2m7ququ 

 

 

Baggrund 

Kommunalt ejede forsyninger er forpligtiget til at benytte SKAT som inddrivelsesmyndighed, 

hvorfor forsyningerne efter opkrævningsfasen anmoder myndigheden om inddrivelse. SKAT har 

grundet problemer med EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) ikke kunnet løfte opgaven. I forbin-

delse med det store oprydningsarbejde i Skatteministeriet er der indgået en politisk aftale, 

08.06.2017, der bl.a. angår den fremtidige model for restanceinddrivelse og kompensation for 

manglende inddrivelse. 

 

En ændring af inddrivelsesloven gør det muligt for SKAT at iværksætte en ekstraordinær af-

skrivning af gamle fordringer - oversendt senest 19.11.2015 - hvor der er tvivl om retskraften 

(grå fordringer). Se evt. § 18 h i lov nr. 258/2018 (https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=200461).. Det er dog en forudsætning, at der kan indgås en af-

tale med hver berørt forsyning.  

 

Der har været drøftelse mellem Skatteministeriet og brancheorganisationerne for de forskellige 

forsyningsarter, og i den forbindelse lancerede ministeriet en model for værdisætningen, som 

kunne anvendes, når staten reelt afkøber de gamle, tvivlsomme fordringer fra forsyningerne 

med afsæt i en frivillig aftale. Ministeriets håb er, at brancheorganisationerne kan ”bane” vejen 

for disse aftaler. 

 

Delmængde af fordringer 

Der er fokus på en delmængde af de fordringer, som forsyningerne har oversendt til inddrivelse: 

- Oversendt senest 19.11.2015 

Der kan være fodringer fra 2007, før selskabsgørelsen, hvor der gjaldt fortrinsret, og 

der kunne gøres udlæg i fast ejendom. Disse fordringer har en meget høj kursværdi. 

 

 

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=h2m7ququ
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200461
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200461
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- Tvivlsom retskraft 

Dette kan bl.a. skyldes, at der er sket fejl i forbindelse med indtastningen i EFI eller EFI 

systemet ikke har sikret, at forældelsesfristen er afbrudt. Der er tilsyneladende talrige 

fejlkilder, der resulterer i en risiko for manglende retskraft. Udredningen heraf er en 

kostbar affære.  

 

Denne delmængde af fordringer kan SKAT afskrive ekstraordinært på, og disse kriterier kan læ-

ses i et svært forståeligt sprog i § 18 h (lov nr. 258/2018), hvor hovedbudskabet er: 

- Grå fordringer under 1.000 kr. kan afskrives 

- Grå fordringer mellem 1.000 og 7.500 kr. kan afskrives, hvis skyldner er en fysisk per-

son, der har en skattepligtig årsindkomst på mindre end 200.000 kr. 

- Skyldnere med uforholdsmæssig stor gæld – som følge af mange små gældsposter – 

kan ikke få afskrevet hele deres gæld.  

- Såfremt der er tale om grå fordringer med fortrinsret, så kan der ikke afskrives. 

 

Det skal bemærkes, at forsyningen ikke kan identificere de berørte fordringer, da de netop ikke 

har indsigt i skyldnerens årsindkomst eller omfanget af gældsposter til diverse offentlige enhe-

der, som også har anmodet SKAT om at inddrive over for den pågældende skyldner. 

 

Værdisætning 

Den nominelle værdi af en fordring er summen af fordringens hovedstol og de påløbne renter. 

Mens kursværdien af en fordring er det beløb, der – ud af fordringens nominelle værdi – forven-

tes at kunne inddrives. 

 

Fastsættelsen af kompensationen, der anses som en betaling for et afkøb, hvor ejerskab over-

går til SKAT, ønsker SKAT skal være baseret på: 

- En kursværdi, som afspejler en model, PwC har udarbejdet sammen med ministeriet, og 

som er i overensstemmelse med branchestandarderne for værdiansættelse i den finan-

sielle sektor. Den forudsætter, at SKATs inddrivelse er effektiv herunder, at der gøres 

brug af de forskellige redskaber, som er aktuelle for lige præcis den enkelte fordring på 

stiftelsestidspunktet (ex. fortrinsret, lønindeholdelse, særlige lønindeholdelse, afbrydelse 

af forældelse m.m.) 

 

- Dertil kommer, at SKAT ønsker at fratrække 20 % for manglende retskraft. Dette er ba-

seret på en repræsentativ stikprøve af fordringsmassen, som viste, at 20 % af fordrin-

gerne ville blive konstateret ikke-retskraftige ved en manuel gennemgang, hvorfor 

denne andel ville blive afskrevet ordinært uden kompensation til fordringshaveren. 

 

Brancheorganisationerne har haft nogle ”nedslagspunkter”1 i PwC-modellen i forbindelse med 

vores diskussion med ministeriet, som dog ikke har givet anledning til en grundlæggende kritik 

af PwC-modellens kursværdifastsættelse. 

                                                
1 Af hensyn til den forventede diskussion med Energistyrelsen om ny økonomisk regulering, har DANVA set 

nærmere på den anvendte diskonteringsrente, som vil blive bruge over for fordringshavere. Nedenstående 

økonomisk betragtninger vil blive fremført i den aktuelle dialog med Skatteministeriet: 

 

PwC’s model til værdiansættelse af fordringerne tager udgangspunkt i en diskontering af de fremtidige pen-

gestrømme, justeret for skyldnernes manglende betalingsevne. DANVA finder i denne henseende, at vær-

dien af disse pengestrømme bør diskonteres med vandsektorens gennemsnitlige kapitalomkostning. 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 vandselskabernes perspektiv. 

 

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

arbejde omkring netop fastsættelse af niveauet for vandsektorens kapitalomkostninger. Det kan hermed 

blot noteres, at Skatteministeriet vurderer, at denne er 4,5 % mens man i eksempelvis elsektoren regulato-

risk har fastsat denne til 3,5 %. 
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Vores store kritikpunkt angår de ekstra 20 % reduktion i kursværdien grundet manglende rets-

kraft. Brancheorganisationerne har givet klart udtryk for, at det er SKAT, der skal bære ansva-

ret for den manglende retskraft – og dette skulle være sket ved at sikre den rette datakvalitet i 

forbindelse med indtastning i EFI, ligesom SKAT skulle have sikret en hurtig og gennemskuelig 

opfølgning på fordringerne således, at de ikke blev forældet, mens de lå hos myndigheden. 

 

Der er oversigtbilag fra Skatteministeriet, som vi beder jer om at behandle fortroligt. Bilaget an-

giver for de enkelte selskaber antallet af fordringer, den nominelle værdi, hovedstol, inddrivel-

sesrente og kursværdien (PwC-modellen). Bemærk dog at de enkelte selskab igennem tiden kan 

være registreret under flere navne; så der skal ofte summeres for at få et bedre overblik.  

 

Desværre kan Skatteministeriet ikke anvise en kontaktperson, hvortil afklarende spørgsmål på 

nuværende tidspunkt kan rettes. 

 

 

Kobling til den fremtidige snitflade mellem inddrivelse og opkrævning 

Brancheorganisationerne tænker ligeledes, at det vil fremme forsyningernes villighed til en ef-

fektiv oprydning, at der lovgives snarest om den fremtidige snitflade mellem inddrivelse, foreta-

get af SKAT og opkrævning foretaget af forsyningen eller af private aktører på vegne af forsy-

ningerne. Dette vil tilmed aflaste en overbelastet inddrivelsesmyndighed. Forhandlingerne i slut-

ningen af 2017 pegede i øvrigt på en brugbar model herfor.  

Endvidere skal forsyningerne også få muligheden for en vis form for forståelse hos kunderne, 

der skal finansiere ikke-betalernes ligegyldighed over for fællesskabet og EFI-systemets mang-

ler. 

 

Håndtering af tab på debitorer 

I det følgende omtales håndtering af det tab, som en forsyning måtte opleve, hvis der indgås 

aftaler om afkøb af fordringer, og kompensationen ikke dækker fordringerne 100 %. 

 

Tab på debitor er en post i årsregnskabet aflagt efter årsregnskabsloven og indgår som en om-

kostning i resultatopgørelsen. Samtidigt vil den aktuelle økonomiske regulering for vandselska-

berne håndtere tab på debitorer som en mistet indtægt. En eventuel ikke opkrævet del af ind-

tægtsrammen kan så opkræves i et andet år inden for kontrolperioden eller sidste år i regule-

ringsperioden for selskabet. Metoden med at fratrække tabet fra indtægten kan findes i KFST’s 

indberetningsvejledning. 

 

Tab på debitorer kan altså dækkes ind i fremtiden via taksterne, der opkræves hos alle forsynin-

gens kunder.  

 

Dette står ikke direkte i lovgivningen, men det er konsekvensen af, at de ”samlede driftsom-

kostninger eksklusiv afskrivninger” ikke indeholder ”tab på debitorer”, se afsnit 5.2 i Vejledning 

om indberetning til økonomiske rammer dateret 30.06.2017.  

https://www.kfst.dk/media/46449/vejledninger-om-indberetning-til-oekonomiske-rammer-

2017-version-3.pdf 
 

Se også 3.1.2 i samme vejledning dateret februar 2018.03.19 https://www.kfst.dk/me-

dia/49993/indberetningsvejledning-til-oekonomiske-rammer.pdf” 

 

 

Kontaktpersoner 

Susanne Vangsgård, sv@danva.dk (dog ikke 04.06 eller 05.06.2018) 

Johannes Jönsson, jj@danva.dk (dog ikke 05.06.2018) 

 

https://www.kfst.dk/media/46449/vejledninger-om-indberetning-til-oekonomiske-rammer-2017-version-3.pdf
https://www.kfst.dk/media/46449/vejledninger-om-indberetning-til-oekonomiske-rammer-2017-version-3.pdf
https://www.kfst.dk/media/49993/indberetningsvejledning-til-oekonomiske-rammer.pdf
https://www.kfst.dk/media/49993/indberetningsvejledning-til-oekonomiske-rammer.pdf
mailto:sv@danva.dk
mailto:jj@danva.dk
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Tal fra Skatteministeriet 

Skatteministeriets ønske er, at den ekstraordinære afskrivning angår ca. 6.3 mio. fordrin-

ger/gældsposter fra alle de ikke-statslige fordringshavere (bl.a. kommunerne, DR, trafiksel-

skaber og forsyningsselskaber). Forsyningsselskaberne inden for de forskellige forsyningsar-

ter har ca. 315.600 af disse fordringer. 

 

Den nominelle værdi af de sidstnævnte fordringer, summen af hovedstol og de påløbne ind-

drivelsesrenter, udgør ca. 79 mio. kroner, hvoraf ca. 20 mio. kr. er renterne. 

 

Den samlede kursværdi af alle forsyningers gældsposter, som påtænkes afskrevet ekstraor-

dinært, er beregnet til ca. 22 mio. kr. (PwC-modellen). Det svarer til ca. 37 % af fordringer-

nes samlede hovedstol (oprindelig tilgodehavende) – og ca. 27 % af den samlede nominelle 

værdi. 

 

Bemærk dog, at såfremt der reduceres med yderligere 20 % på grund af manglende rets-

kraft, så lægges der op til, at samtlige kommunalt ejede forsyningsselskaber kompenseres 

alene med 17 mio. kroner for den påtænkte ekstraordinære afskrivning. 

 
 


