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RESUMÉ 
1. NESA har med brev af 3. juli 2000 rettet henvendelse til Energitilsynet vedrø-

rende forhøjelse af den forrentningssats som er udmeldt for NESANET i forbin-

delse med den fastlagte indtægtsramme pr. 1. januar 2000.  

 

2. NESA anmoder om, at forrentningssatsen for år 2000 forhøjes fra 2,3% til 

5,1%.  

 

3. Netselskabet anmoder tilsynet om, at der i beregningen af forrentningssatsen bør 

tages højde for, at indregning af afskrivninger baseret på opskrevne netaktivværdi-

er udløser en skattebetaling for NESANET.  

 

4. NESANET, der er et aktieselskab, kan ikke opskrive den skattemæssige af-

skrivningssaldo tilsvarende den prismæssige opskrivning af netaktiverne.  

 

5. Energitilsynet har den 31. maj 2000 i medfør af elforsyningslovens §70 fastlagt 

og udsendt indtægtsramme for NESANET. Fastlæggelsen af indtægtsrammen 

følger af de bestemmelser, der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 290 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer mv. for netvirksomheder og transmissionsvirksomhe-

der, kapitel 3.  

 

6. Af bekendtgørelsens§19, stk. 1, nr. 2 fremgår, at forrentningssatsen efter §18 

kan forhøjes i et nærmere angivet antal år, såfremt der som følge af lovgivnings-

mæssige krav eller påbud opstår omkostninger, som i særlig grad påvirker den 

pågældende virksomhed sammenlignet med øvrige virksomheder.  

 

BESLUTNING 
7. Det meddeles NESANET, at tilsynet i medfør af §19, stk. 1, nr. 2 i bekendtgø-

relse nr. 290 om indtægtsrammer og åbningsbalancer mv. kan godkende en forhø-

jelse til 5,1 % af selskabets forrentningsprocent for år 2000 som indregnes i ind-

tægtsrammen pr. 1. januar 2000.  
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SAGSFREMSTILLING 
8. Energitilsynet har i maj 2000 i medfør af elforsyningslovens §70 udsendt ind-

tægtsramme og åbningsbalance til NESANET.  

 

9. Med brev af 3. juli 2000 har NESA rettet henvendelse til Energitilsynet vedrø-

rende forhøjelse af denne forrentningssats, som er udmeldt for NESANET i for-

bindelse med den fastlagte indtægtsramme pr. 1. januar 2000. Den ansøgte forhø-

jelse vedrører alene år 2000.  

 

10. Netselskabet anmoder tilsynet om, at der i beregningen af forrentningssatsen 

bør tages højde for, at indregning af afskrivninger baseret på den opskrevne netak-

tivværdi udløser en skattebetaling for NESANET. NESANET, der er et aktiesel-

skab, kan ikke opskrive den skattemæssige afskrivningssaldo tilsvarende den 

prismæssige opskrivning af netaktiverne.  

 

11. I forbindelse med dannelse af åbningsbalancen for NESANET er netaktiverne 

(distributionsnet og transmissionsnet) opskrevet til kr. 4.019.261.007. Den bogfør-

te værdi pr. 31. december 1999 udgjorde kr. 521.638.000, således at opskrivningen 

i alt udgør kr. 3.497.623.007.  

 

12. Den skyldige skat udgør 32% af opskrivningerne og beløber sig til kr. 

1.119.239.362. Denne skyldige skat skal i åbningsbalancen bogføres som gæld, 

dvs. fremmedkapital, og dermed forringes NESANET's soliditet.  

 

13. Den samlede finansiering af netaktiverne sammensættes således:  

Ansvarlig lånekapital kr. 2.378.383.645  

Fremmedkapital kr. 1.119.239.362  

Bogført fremmedkapital kr. 521.638.000  

I alt kr. 4.019.261.007  

 

14. Netselskabets soliditet bliver således 59%, svarende til en afledt forrentnings-

sats på 5,1%.  

 

15. Da de opskrevne værdier ikke reelt eksisterer i selskaberne, er selskabet nødt 

til at lånefinansiere skattebetalingen. Selskabet anmoder i denne forbindelse om at 

få hævet forrentningen af netaktiverne svarende til, at skattebetalingen var stående 

som fremmedkapital og indgik i soliditetsberegningerne.  
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BEGRUNDELSE 
16. Energitilsynet har i maj måned 2000 fastlagt og udmeldt netselskabernes ind-

tægtsrammer pr. 1. januar 2000, jf. elforsyningslovens§70. Fastlæggelsen af ind-

tægtsrammen følger af de bestemmelser, der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 290 

om indtægtsrammer og åbningsbalancer mv., kapitel 3.  

 

17. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i elforsyningslovens §69 

nævnte omkostninger, dvs. til dækning af virksomhedernes omkostninger til ind-

køb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger og omkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital.  

 

18. I bekendtgørelsens §19, stk. 1, opregnes de forhold, der kan udløse en forhø-

jelse af forretningssatsen efter § 18 i et nærmere antal år, såfremt virksomheden 

kan påvise, at der hermed foreligger væsentligt ændrede forhold end de, der har 

betinget udregningen af indtægtsrammen.  

 

19. I medfør af § 19, stk. 1, nr. 2 kan forrentningssatsen således forhøjes, såfremt 

der som følge af lovgivningsmæssige krav eller påbud opstår omkostninger, som i 

særlig grad påvirker den pågældende virksomhed sammenlignet med øvrige virk-

somheder.  

 

20. I henhold til skattelovgivningen kan et selskab ikke afskrive på opskrevne 

aktivværdier. Det betyder, at der i skatteregnskabet kun kan fratrækkes afskrivnin-

ger på den bogførte værdi, hvilket i forhold til regnskabet iht. indtægtsrammen 

resulterer i et overskud. Det udløser en skattebetaling, som NESANET anmoder 

om at få dækket i indtægtsrammen.  

 

21. Ifølge den tidligere elforsyningslov kunne selskabet indhente dette tab over 

prisen i form af henlæggelser. Med den nye lov skal selskabet afholde en ekstra 

skattebetaling, som ikke umiddelbart kan dækkes af prisen.  

 

22. Den særlige situation som NESANET påberåber sig at være i, opstår ved, at 

NESA også forud for indkomståret 2000 har været organiseret som et almindeligt 

aktieselskab. Herved har NESA skullet indgive selvangivelse til skattemyndighe-

derne og betale skat i henhold til de almindelige regler for skattepligtige selskaber.  

 

23. Konkret skal NESANET, i modsætning til mange andre netselskaber, betale 

skat af opskrivningerne på selskabets netaktiver. Told og Skat oplyser dog, at an-

dre selskaber står i samme situation som NESANET, men at de ikke på nuværende 

tidspunkt har overblik over hvor mange selskaber, det drejer sig om.  

 

24. NESANET har anmodet om at få forhøjet forrentningsprocenten for år 2000 

svarende til at fremmedfinansiere den skyldige skat, jf. tabellen nedenfor:  
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Tabel. Beregning af forrentningsprocent for NESANET 

Kr. per 31. december 1999  

Netaktivværdi 

Bogførte værdi 

4.019.261.007 

521.638.000 

Opskrivning af netaktiver* 3.497.623.007 

Skyldige skat (32 % af opskrivningen) 1.119.239.362 

Fremmedkapital i alt 

- Skyldig skat 

- Eksisterende fremmedkapital som finansierer selskabets 

netaktiver 

1.640.877.362 

1.119.239.362 

521.638.000 

Soliditetsgrad: 

(netaktivværdi-fremmedkap.)/netaktivværdi 

Beregnede forrentningssats 

 

59% 

5,1% 
Note *. Selskabet har heraf overført kr. 1.084.260.505 til forsyningspligtselskabet.  

 

25. Den skyldige skat udgør således 32% af opskrivningerne eller kr. 

1.119.239.362, som selskabet skal finansiere ved fremmedkapital. Den øgede 

fremmedfinansiering af netaktiverne ændrer soliditeten fra de tidligere 87%, der 

blev udmeldt i forbindelse med udsendelse af indtægtsrammen for NESANET i 

maj 2000, til nu 59%. Den beregnede forrentningssats bliver herefter 5,1%.  

 

26. Det skal bemærkes, at forretningssatsen på 5, 1 % ikke udtrykker et skøn, men 

er en direkte følge af, at soliditeten reelt er ændret på grund af den aktuelt skyldige 

skat.  

 

27. NESANETs soliditet ville tilsvarende faktisk have været 59 %, såfremt de 

foretagne opskrivninger af netaktiverne kunne have været bogført hos NESA pr. 

31. december 1999. På dette tidspunkt havde NESANET imidlertid ikke kendskab 

med opskrivningens størrelse eller størrelsen af den hertil knyttede skattebetaling.  

 

28. Energitilsynet skal anføre, at der ikke hermed foreligger væsentligt ændrede 

forhold, jf. bekendtgørelsens § 19, stk.1, idet NESA også forud for indkomståret 

2000 var et almindeligt skattepligtigt aktieselskab. Der er imidlertid tale om, at 

eksisterende forhold, dvs. skattepligten for aktieselskaber, kombineret med op-

skrivning af netselskabernes aktiver, udløser atypiske omkostninger for det fåtal af 

netselskaber, der er aktieselskaber.  

 

29. På den baggrund har tilsynet fundet, at § 19, stk.1, nr. 2, har kunnet finde an-

vendelse i den konkrete sag.  

 

30. Herefter, og med henvisning til, at opskrivningen i særlig grad vil påvirke NE-

SANET sammenlignet med mange andre ikke skattepligtige netselskaber, må det 

anses for i overensstemmelse med § 19, stk.1, nr.2, at for år 2000 at forhøje for-

rentningssatsen i NESANETs indtægtsramme til 5, 1 %. 

 
 

 


