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Returadresse: Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Helsinge Vandværk S M B A  
Ridebanevej 10
    
Danmark 3200 Helsinge

 

Bindende svar
I har den 23. september 2022 bedt om bindende svar på følgende
 
Spørgsmål: 

Helsinge Vandværk S.m.b.a. er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, men er udt-
rådt af den økonomiske regulering fra indkomståret 2022, og er derfor undtaget fra 
skattepligten jævnfør selskabsskatteloven § 3, stk. 1 nr. 4a. Med baggrund i dette 
fremsætter vi følgende 3 spørgsmål:

1. Kan det bekræftes, at Helsinge Vandværk S.m.b.a. ved salg af el til elnettet, 
kun vil blive skattepligtig af den del af produktionen fra egne solceller, som 
sælges til elnettet, at det således ikke udløser skattepligt for vandværkets pri-
mære kerneaktivitet?

2. Kan det bekræftes, at produceret el på egne solceller til eget forbrug kan rum-
mes indenfor vandværkets primære kerneaktivitet og at det således ikke vil 
være skattepligtigt?

3. Kan det bekræftes at Helsinge Vandværk S.m.b.a. ikke er omfattet af en ka-
pacitetsgrænse på 25 KW beskrevet i selskabsskattelovens § 3, stk. 4 og at vi 
dermed kan opsætte et solcelleanlæg, der er større, uden at det får skattemæs-
sige konsekvenser?

Svar: 

1. Ja

2. Ja – se dog begrundelse

3. Ja

Se Skattestyrelsens begrundelse for svaret nedenfor.

SP 04 - Bindende svar selskaber

Telefon 
Skat.dk

Jeres sagsnr.  
Vores sagsnr. 22-0845512 

Cvr-nr. 20932414

 12. oktober 2022
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Faktiske forhold

I har anført følgende i anmodningen:

”Helsinge Vandværk S.m.b.a. har et ønske om at etablere solceller til dækning af 
vandværkets el-forbrug og samtidig styrke den grønne omstilling. 

Helsinge Vandværk S.m.b.a er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, men er udt-
rådt at den økonomiske regulering og er derfor undtaget af skattepligten jævnfør sel-
skabsskatteloven § 3, stk. 1 nr. 4a.

Helsinge Vandværk S.m.b.a vil ikke risikere at blive skattepligtig af vandværkets pri-
mære kerneaktivitet. Vi ønsker derfor at få et bindende svar, for at få afklaret hvilken 
skattemæssig betydning opsætning af solceller vil få for Helsinge Vandværk.

Vedr. spørgsmål 1:
Solcelleanlægget skal dække eget forbrug, men da el afregnes time for time, og da 
der er stor forskel på solcelleproduktion sommer og vinter, vil der på tidspunkter være 
overskudsstrøm, som sælges til nettet. Helsinge Vandværk S.m.b.a vil gerne sikre, at 
vi ikke bliver fuldt skattepligtig af vores hovedaktivitet, hvis vi sælger overskydende 
el.

Vedrørende spørgsmål 2:
Helsinge Vandværk S.m.b.a vil gerne have bekræftet at elproduktion fra solceller til 
eget forbrug kan rummes indenfor hovedaktiviteten og at det ikke udløser skatte-
pligt.

Vedrørende spørgsmål 3:
Vi ønsker at installere et anlæg med en effekt der er større en 25 KW. Selskabslo-
vens § 3 stk. 4 har en begrænsning på 25 KW. Vandforsyninger som Helsinge Vand-
værk S.m.b.a er nævnt i Selskabslovens § 3 stk. 4a. Her er ikke nævnt nogen kapaci-
tetsgrænse og vi tolker derfor, at vi vil kunne installere et solcelleanlæg, der ikke er 
begrænset i størrelse. Vi ønsker at få dette bekræftet med en bindende svar.”

Jeres opfattelse og begrundelse

I har anført følgende i anmodningen: 

”Helsinge Vandværk S.m.b.a mener at spørgsmålene skal besvares med ja.

Af selskabsskattelovens (LBK nr. 1241 af 22/08/2022) § 3, stk. 4a fremgår, at vand-
forsyningsselskaber og vanddistributionsselskaber, der ikke er omfattet af vandsek-
torlovens § 2, stk. 1, og vandforsyningsselskaber, der er omfattet af vandsektorlovens 
§ 2, stk. 1, men som er udtrådt af den økonomiske regulering efter vandsektorlovens 
§ 3 a er fritaget for skattepligt.

Det er en betingelse, at leverance fra vandforsyningsselskabet står åben for alle in-
denfor det område, hvori selskabet arbejder, og at vandforsyningsselskabets indtæg-
ter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge selskabets 
vedtægter kun kan anvendes til selskabets formål.
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Betingelserne i 2. pkt. er opfyldt, selv om et vandforsyningsselskab udøver aktivite-
ter, der falder uden for formålet, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt 
datterselskab. Betingelserne i 2. pkt. er også opfyldt, selv om et vandforsyningssel-
skab m.v. har aktiviteter i form af produktion af elektricitet eller produktion af varme.

Fritagelsen efter 1. pkt. gælder dog ikke indtægt ved produktion af elektricitet og 
varme.

Da Helsinge Vandværk S.m.b.a er dækket af denne paragraf, er vores konklu-
sion at spørgsmålene kan besvares med ja.”

Skattestyrelsens begrundelse for svaret
 
Spørgsmål 1:

Det er oplyst, at vandværket ønsker at etablere solceller til dækning af vandværkets 
el-forbrug. Der forespørges på om der kun vil indtræde skattepligt for den del af pro-
duktionen fra egne solceller, som sælges til elnettet, hvorefter det ikke udløser skat-
tepligt for vandværkets primære kerneaktivitet. Selskabet er oplyst omfattet af sel-
skabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a.

Vandforsyningsselskaber og vandistributionsselskaber er efter selskabsskattelovens 
§ 3, stk. 1, nr. 4a, omfattet af en betinget skattefritagelse. Det forhold at skattefrita-
gelsen er betinget betyder, at vandforsyningsselskaber kun er skattefri, hvis vandfor-
syningsselskabet alene udøver kernevirksomhed i form af levering af vand, dog med 
adgang til tillige at have skattepligtige aktiviteter i form af produktion af elektricitet 
og varme. 

Opfyldes betingelsen ikke, bliver vandforsyningsselskabet undergivet skattepligt. 
Det betyder at et vandforsyningsselskab, der har andre aktiviteter ud over den kerne-
aktivitet, der består i levering af vand, vil blive skattepligtig af selskabets samlede 
indkomst og dermed også af indtægterne fra levering af vand. Se bemærkninger til 
lovforslag nr. 50 af 13 november 2019, Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit 
C.D.1.3.1, samt SKM2022.55.SR. 

Det følger herefter af selskabsskattelovens § 3, stk. 1 nr. 4a, 5. pkt. at skattefritagelsen 
ikke gælder for indtægt ved produktion af elektricitet. 3. og 4. pkt. i selskabsskatte-
lovens § 3, stk. 1, nr. 4a, betyder at vandforsyningsselskaber får mulighed for at have 
aktiviteter i form af produktion af elektricitet, uden at de herved mister skattefriheden 
af indkomst fra deres kerneaktivitet. 

Det fremgår af sagens oplysninger, at vandværks solcelleanlæg er tilsluttet nettet.

Indtægten fra vandforsyningsselskabets kerneaktivitet - levering af vand - vil fortsat 
være fritaget for beskatning, i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a, 5. 
pkt. mens indkomsten ved el-virksomhed vil være skattepligtig. 

Skattestyrelsen kan herved besvarende spørgsmålet bekræftende.
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Spørgsmål 2:

Der forespørges på, om elproduktion fra solceller til eget forbrug kan rummes inden-
for hovedaktiviteten og at det ikke udløser skattepligt.

Det følger af forarbejderne (til lov nr. 1567 af 27. december 2019) til selskabsskatte-
lovens § 3, stk. 1, nr. 4a, at vandselskabers kerneaktivitet består af levering af vand. 
Skattestyrelsen er herefter af den opfattelse, at produktion samt salg af el fra et sol-
celleanlæg tilknyttet vandværket ikke kan anses for at være en del af vandværkers 
kerneaktivitet.

Det fremgår dog af bemærkningerne til lov nr. 652 af 6. august 2016, at elektricitet, 
der ikke leveres til elektricitetsnettet, men som direkte anvendes af foreningen, ikke 
indgår ved opgørelsen af de skattepligtige indtægter. 

Det er herefter Skattestyrelsens opfattelse, at det kun er indtægt fra salg af elproduk-
tionen til elektricitetsnettet, som indgår ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a, 5. pkt., og hertil SKM2022.55.SR. 

Skattestyrelsen kan herved besvarende spørgsmålet bekræftende.

Spørgsmål 3:

Selskabet forespørger på muligheden for at opsætte et solcelleanlæg der har en større 
installeret effekt end 25 kW uden at dette medfører en overgang i skattepligt. 

I bemærkningerne til lov nr. 652 af 8. juni 2016, er praksis forud for loven refereret. 
Det fremgår heraf, at i de tilfælde hvor et vandselskab f.eks. opsatte et solcelleanlæg 
eller en vindmølle og modtog en indtægt for salg af el til nettet, ville hele vandsel-
skabets indtægt blive skattepligtig, jf. SKM2015.178.SR. Med loven blev der givet 
mulighed for at skattepligten blev begrænset til skattepligtige selskaber m.v., der ejer 
el-producerende anlæg med en samlet kapacitet på over 25 kW.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at havne, luft-
havne samt gas- og fjernvarmeværker fik mulighed for at have aktiviteter i form af 
produktion af elektricitet med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, uden at 
de herved mistede skattefriheden af indkomst fra deres kerneaktiviteter. Bestemmel-
sen angår de af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 omfattede selskaber. 

I forhold til vandforsyningsselskaber m.v., der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om 
vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er der givet mulighed for at de 
kan have aktiviteter i form af produktion af elektricitet, uden at de herved mister skat-
tefriheden af indkomst fra deres kerneaktiviteter. Da der er tale om mindre selskaber, 
hvorefter det ikke er fundet nødvendigt at indsætte en kapacitetsgrænse eller give 
mulighed for at udskille elproduktionen i et datterselskab. Bestemmelsen angår de af 
selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a omfattede selskaber.

Skattestyrelsen lægger til grund for besvarelsen, at vandværket omfattes af selskabs-
skattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a. Selskabet er herved ikke omfattet af begrænsningen 
på en installeret effekt på 25 kW som anført i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. 
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Selskabet vil herefter kunne opsætte et solcelleanlæg til brug for vandselskabet med 
en større installeret effekt end 25 kW, uden at dette får skattemæssige konsekvenser 
for vandselskabet i form af overgang til skattepligt efter selskabsskattelovens § 1. 

Skattestyrelsen kan herved besvarende spørgsmålet bekræftende.

Vær opmærksom på
 
Det bindende svar er bindende for Skattestyrelsen i 5 år fra modtagelsen af dette brev. 
Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1. 

Svaret gælder kun for selskabets skattemæssige forhold.

Svaret er ikke bindende, hvis der er sket ændringer i de forudsætninger eller regler, 
der ligger til grund for svaret, eller hvis svaret er givet på grundlag af oplysninger, 
der ikke er rigtige. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.

Hvis I vil klage
Så kan I enten klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen eller indbringe afgørel-
sen for domstolene.

Hvis I vil klage til Skatteankestyrelsen
Så skal I skrive til Skatteankestyrelsen, som skal have modtaget klagen senest tre 
måneder efter den dag, hvor I har fået denne afgørelse. Skatteankestyrelsen er se-
kretariat for Landsskatteretten og ankenævnene.

Skriv alle de punkter, I vil klage over, og begrund for hvert punkt, hvorfor I mener, 
afgørelsen er forkert. Vedlæg afgørelsen. Hvis I har dokumenter, som støtter og un-
derbygger jeres klage, beder vi jer også sende dem med. Ønsker I et møde med en 
sagsbehandler i Skatteankestyrelsen, skal I skrive jeres telefonnummer i klagen.

Det koster 1.100 kr. at klage. Hvis I får helt eller delvist ret i jeres klage, får I pen-
gene tilbage.

Sådan sender I klagen og betaler 
I skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens klageformular på skattean-
kestyrelsen.dk, hvor I samtidig skal betale med betalingskort eller MobilePay.

Hvis I vil indbringe afgørelsen for domstolene
I kan også vælge at indbringe afgørelsen for domstolene senest tre måneder efter 
afgørelsens dato. I skal sende stævningen til den byret, som selskabets adresse 
(hjemting) hører under. Byrettens adresse fremgår af domstolenes hjemmeside dom-
stol.dk. Har selskabet ikke adresse (hjemting) her i landet, skal I sende stævningen 
til Københavns Byret.

Stævningen skal udtages mod Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 
København K. I kan finde mere vejledning om sagsanlæg på domstol.dk.
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I kan søge om at få betalt jeres rådgiver
Hvis I får en rådgiver til at hjælpe med klagesagen/ retssagen, kan I søge om at få 
rådgivningen betalt helt eller delvist. I kan læse mere om denne mulighed på 
skat.dk/omkostningsgodtgørelse.

Venlig hilsen

   
Specialkonsulent




