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Opgørelse af vandsektorens skattesag og
disponering af overskyende midler
Indstilling til beslutning

Det indstilles, at projektoverskuddet fordeles mellem de to foreninger med en fordelingsnøgle
fastsat ud fra indbetalingerne til projektet. Det betyder, at der efter DANVAs generalforsamlings
godkendelse overføres 263.058 kr. til Danske Vandværker. DANVAs andel af overskuddet kr.
1.475.995 tilbagebetales til medlemmerne som et éngangsbeløb med kontingentet i 2020 ved at
nedsætte prisen på alle kontingentportioner med et fast beløb.

Sagsfremstilling

DANVA har med assistance fra forskellige rådgivere (advokater og skattekyndige revisorer) siden 2008 arbejdet intenst med skattespørgsmålet. Forud for udsendelse af den endelige version
af den såkaldte Pixie-vejledning var der et intenst forløb med først Skatteministeriet og herefter
SKAT med henblik på at få fastsat en model, der afspejlede de politiske intentioner. Dette lykkedes som bekendt ikke, hvorefter det var nødvendigt at afvente SKAT´s ligninger af selskaberne,
og dermed opnå muligheden for at klage til Landskatteretten.
I 2013 blev DANVA dybt involveret i udvalgte klagesager ved Landsskatteretten med henblik på
at forberede os, såfremt det gik som vi ventede, nemlig at klagerne blev afvist. Allerede på
dette tidspunkt var også DANVAs skatteadvokat Arne Møllin, Kromann og Reumert, involveret,
ligesom en række skattekyndige revisorer igen var på arbejde for sektoren.
Det blev anbefalet at lade to principielle sager overgå til domstolene, hvor det p.g.a. af sagens
principielle karakter blev fastsat, at sagerne startede i Landretten med mulighed for anke til Højesteret. Bestyrelsen besluttede en dobbeltstrategi efter afgørelsen i landsskatteretten således,
at der var såvel et domsforløb med to instanser som aktivitet i forhold til det politiske niveau.
DANVAs generalforsamling besluttede i 2014 at følge bestyrelsens indstilling om at indstævne
Skatteministeriet for Landsretten. Samtidig blev det besluttet at udskrive et ekstraordinært éngangskontingent med kontingentet i 2015. Det endelige omkostningsniveau var ukendt men
worst case blev skønnet til 5-10 millioner. Sagerne blev som bekendt tabt i Landsretten men
vundet i Højesteret med domsafsigelse 8. november 2018.
Arbejdsopgaven er blevet løftet på vegne af medlemmerne hos de to vandforeninger. På et tidspunkt indvilligede Danske Vandværker i at bidrage finansielt til arbejdet. Først sent i 2017 indgik Danske vandværker reelt i arbejdet. Der blev herefter aftalt en ny betaling fra Danske Vandværker. Langt hovedparten af arbejdet også analysearbejdet efter 2017 er udført af DANVA.
De samlede projektindtægter er 4.811.090 kr. DANVA kr. 4.083.340 (ca. 84,9%) og Danske
Vandværker kr. 727.750 (ca. 15,1%). Tilsvarende er de samlede omkostninger i alt 2.612.037
kr. I tillæg er der disponeret et beløb på 460.000 kr. til de igangværende aktiviteter med udarbejdelse af vejledninger i 2019. Resultatet er således et overskud på kr. 1.739.053.
Det aktuelle overskud foreslås fordelt mellem Danske Vandværker og DANVA. De indbetalte beløb fra Danske Vandværker er hver gang forhandlet og aftalt. Det anbefales derfor, at de indbetalte beløb fra de to foreninger bruges som fordelingsnøgle for deling af overskuddet.
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DANVAs andel af overskuddet foreslås tilbagebetalt til medlemmerne som en éngangsreduktion
af kontingentet i 2020 ved at reducere prisen på samtlige portioner som følger:
Reduktion af portionspris = 1.475.995/(antal af 1. portioner + antal efterfølgende portioner),
nedrundet til nærmeste hele 10´er.
Ved anvendelse af portionsantallet for 2019 vil det give en reduktion på kr. 500 pr. kontingentportion svarende til 6,7%.

Følgende bilag vedlagt:
Ingen
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