
 

Afgørelse i vandskattesagen – effekt på årsrapporten for 2018 

Højesteret afsagde den 8. november 2018 dom i vandskattesagen. Højesteret gav branchen medhold i at 

POLKA-værdierne er et rimeligt udtryk for, hvorledes de skattemæssige indgangsværdier bør fastsættes. 

Sagerne skal derfor til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.  

Derved gik Højesteret imod Landsretten og Landsskatteretten, der begge havde givet SKAT medhold i, at 

SKAT kunne anvende en tillempet DCF-model. 

Langt de fleste vandselskaber har oprindeligt selvangivet med udgangspunkt i de regulatoriske POLKA-

værdier. 

1. Regnskabsmæssige konsekvenser 
Landsrettens afgørelse kom den 16. januar 2018, og i vandselskabernes årsregnskaber for 2017 blev den 

udskudte skat, der kunne opgøres i henhold til de af SKAT fastsatte indgangsværdier, typisk indregnet. 

Samtidigt blev der indregnet en opkrævningsret (aktiv) af samme størrelse som den udskudte skat. Både 

udskudt skat og opkrævningsret blev indregnet via resultatopgørelsen under henholdsvis skat af årets 

resultat og nettoomsætningen i henhold til reglerne om ændring af regnskabsmæssige skøn. De indregnede 

beløb for udskudt skat og opkrævningsret udgjorde meget betydelige beløb i forhold til skat af årets 

resultat og nettoomsætningen i øvrigt. 

Værdiansættelsen i årsrapporten er foretaget forskelligt i vandsektoren. I de selskaber der ikke har fastsat 

anlægsværdierne til POLKA, men typisk en lavere værdi af historiske årsager, vil den tidligere 

skatteforpligtelse i stedet udgøre et potentielt betydeligt udskudt skatteaktiv. Det medfører samtidigt at 

den opkrævningsret, der er indregnet vedrørende den udskudte skatteforpligtelse, skal tilbageføres. Der er 

i regnskabsmæssig henseende ikke tale om en væsentlig fejl, men igen et ændret regnskabsmæssigt skøn, 

hvorved den ændrede udskudte skat og dermed størrelsen af opkrævningsretten skal reguleres over 

resultatopgørelsen i 2018. Forholdet kan ikke håndteres ved tilretning af sammenligningstal ved at bruge 

en fravigelse af Årsregnskabsloven under henvisning til det retvisende billede jf. ÅRL § 11, stk. 3.  

  



 
Der er i stedet følgende tre måder at præsentere ændringen af det regnskabsmæssige skøn på: 

 Tilbageførsel uden særlig 
præsentation i 
resultatopgørelsen 

Tilbageførsel med særlig 
præsentation i kolonner 

Tilbageførsel med særlig 
præsentation i linjer (se 
eksempel) 

Resultatopgørelse Tilbageførsel af opkrævningsret 
indgår i regnskabsposten 
”Nettoomsætning”, tilbageførsel 
af udskudt skat indgår i 
regnskabsposten ”Skat af årets 
resultat”. 

For 2018 og for 
sammenligningsåret 2017 
opstilles resultatopgørelsen i 3 
kolonner:  
 
1. Driften eksklusive tilbageførsel 
af opkrævningsret og udskudt 
skat, og  
 
2. tilbageførsel af opkrævningsret 
og udskudt skat, og 
 
3. sum af kolonne 1 og 2 og 
dermed årets samlede drift. 

For 2018 og for 
sammenligningsåret 2017 
præsenteres nettoomsætning og 
skat som følger:  
 
I regnskabsposten 
”Nettoomsætning” indgår 
nettoomsætning eksklusive 
tilbageførsel af opkrævningsret. 
Der indsættes en særlig linje 
under linjen nettoomsætning 
benævnt ”Nettoomsætning, 
regulering vandsagen” og på 
linjen herunder indsættes 
mellemtotal benævnt 
”Nettoomsætning i alt”.  
 
Samme fremgangsmåde 
anvendes ved præsentation af 
udskudt skat med en særlig linje 
benævnt ”Skat, regulering 
vandsagen”. Der skal ligeledes 
præsenteres en total for ”Skat af 
årets resultat i alt” 

Noter Vandskattesagen skal omtales i 
en note for usædvanlige forhold.  
Herunder skal omtales 
tilbageførsel af opkrævningsret 
og udskudt skat, med 
beløbsangivelse for de berørte 
regnskabsposter. Det skal fremgå 
at der er tale om ”særlige 
poster”.  
 
Noten om usædvanlige forhold 
kan eventuelt vise konsekvensen 
af vandskattesagen med og uden 
reguleringen. 

Vandskattesagen skal omtales i 
en note for usædvanlige forhold.  
Herunder skal omtales 
tilbageførsel af opkrævningsret 
og udskudt skat, med 
beløbsangivelse for de berørte 
regnskabsposter. Det skal fremgå 
at der er tale om ”særlige 
poster”.  
 
Noten om usædvanlige forhold 
kan eventuelt vise konsekvensen 
af vandskattesagen med og uden 
reguleringen. 

Vandskattesagen skal omtales i 
en note for usædvanlige forhold.  
Herunder skal omtales 
tilbageførsel af opkrævningsret 
og udskudt skat, med 
beløbsangivelse for de berørte 
regnskabsposter. Det skal fremgå 
at der er tale om ”særlige 
poster”.  
 
Noten om usædvanlige forhold 
kan eventuelt vise konsekvensen 
af vandskattesagen med og uden 
reguleringen. 

Anvendt 
regnskabspraksis 

Omtale af ændring i 
regnskabsmæssige skøn 
vedrørende den udskudte skat og 
deraf afledte opkrævningsret. 

Omtale af ændring i 
regnskabsmæssige skøn 
vedrørende den udskudte skat og 
deraf afledte opkrævningsret. 

Omtale af ændring i 
regnskabsmæssige skøn 
vedrørende den udskudte skat og 
deraf afledte opkrævningsret. 

Ledelsesberetning Omtale af vandskattesagen og 
tilbageførslen af opkrævningsret 
og udskudt skat skal ske under 
overskriften usædvanlige forhold.  
 
Eventuel tabelopstilling, der viser 
driften uden de særlige 
reguleringer. 

Omtale af vandskattesagen og 
tilbageførslen af opkrævningsret 
og udskudt skat skal ske under 
overskriften usædvanlige forhold. 

Omtale af vandskattesagen og 
tilbageførslen af opkrævningsret 
og udskudt skat skal ske under 
overskriften usædvanlige forhold. 

 

 

 



 
Særligt om tilbageførsel med særlig præsentation i linjer 

Når der anvendes særlig præsentation i linjer, skal der være en total for nettoomsætning og en total for 

skat af årets resultat i resultatopgørelsen for 2018. Eksempelvis således for nettoomsætning og skat: 

Eksempel: Nettoomsætning 

Nettoomsætning 315 

Nettoomsætning, regulering vandsagen -1.071 

Nettoomsætning i alt -756 

 

Eksempel: Skat  

Skat af årets resultat -2 

Skat, regulering vandsagen 1.071 

Skat af årets resultat i alt  1.069 

 

Da der her er tale om en helt særlig situation kan den ovenfor anførte præsentationsform undtagelsesvist 

anvendes. Det er ikke udtryk for, at det generelt kan betragtes som en mulighed for præsentation af 

særlige poster efter ÅRL.  

Det er Regnskabsudvalgets anbefaling, at metode 1 ”Tilbageførsel uden særlig præsentation i 

resultatopgørelsen” eller metode 2 ”Tilbageførsel med særlig præsentation i kolonner” anvendes. 

Særligt om de selskaber, der ikke tilpassede de regnskabsmæssige skøn i 2017-regnskabet 

I det vandskattesagen er væsentligt for både regnskabsåret 2018 og 2017 er det vores vurdering, at 

vandskattesagen skal omtales i årsrapporten for 2018, uanset at sammenligneligheden er genetableret. 

Omtalen bør ske både i noten om usædvanlige forhold og i ledelsesberetningen.  

2. Revisionsmæssige konsekvenser 
Fremhævelse af forhold i regnskabet  

Revisor skal, i henhold til ISA 706 og erklæringsbekendtgørelsen, medtage en ”fremhævelse af forhold i 

regnskabet” i revisionspåtegningen, når det efter revisors vurdering er nødvendigt at henlede brugernes 

opmærksomhed på: 

”(a) et forhold, der, selv om det er passende præsenteret eller oplyst i regnskabet, er af en sådan 

vigtighed, at det er afgørende for brugeres forståelse af regnskabet” 

Konkluderer revisor, at der er tale om væsentlige poster i indeværende års regnskab, som er afgørende for 

regnskabsbrugers forståelse af regnskabet, er det vores vurdering, at der bør indarbejdes en "Fremhævelse 

vedrørende forhold i regnskabet" i revisionspåtegningen, hvor regnskabslæsers opmærksomhed henledes 

på de forhold, der er beskrevet i noterne og/eller specificeret i resultatopgørelsen og som kan påvirke 

forståelsen af regnskabet væsentligt.  

Eksempel på fremhævelser af forhold i regnskabet 

Vi henleder opmærksomheden på [indsæt relevant henvisning - fx note XX om usædvanlige forhold], hvor 

konsekvenserne af højesteretsdom af 8. november 2018 vedrørende vandforsyningsselskabers 

skattemæssige forhold, er beskrevet. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.  



 
Hvis der var forbehold i 2017 vedrørende vandskattesagen  

Der var en række selskaber, hvor revisionspåtegningen om årsregnskabet for 2017 indeholdt et forbehold 

for manglende indregning af udskudt skat og opkrævningsret, som følge af landsrettens afgørelse af 16. 

januar 2018. 

Det fremgår af ISA 710, at revisor skal modificere sin konklusion om indeværende års regnskab, hvis 

konklusionen om den tidligere periodes regnskab er modificeret og det forhold der gav anledning til 

modifikationen, ikke er afklaret og behørigt oplyst i regnskabet.  

Da dommen fra Højesteret i 2018 har sat et endeligt punktum for sagen, er det vores vurdering, at 

forholdet ikke længere kan opfattes som uafklaret. På den baggrund er det vores opfattelse, at forholdet 

ikke skal medføre en modifikation af konklusionen i revisionspåtegningen for årsregnskabet 2018. 

3. Skattemæssige konsekvenser 
Afgørelsen af skattesagen kan medføre, at det er relevant at genoptage selvangivelser for tidligere år, 

herunder for eventuelle sambeskattede selskaber. 

 

 

FSR – danske revisorer  

Forsyningsarbejdsgruppen 
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