
GLOBAL ØKONOMI
– STIMULATION ELLER REDUKTION AF GÆLDSBYRDEN?

Der var flere interessante emner på dagsordenen på det sene-
ste møde mellem G-20 landene i Toronto, Canada. Den globale 
recession drøftedes, herunder om økonomierne stadig skal sti-
muleres, eller om der skal være større fokus på reduktion af de 
voksende budgetunderskud. 

Der er på det seneste opstået uenighed mellem USA og EU 
om den bedste måde at tackle de økonomiske udfordringer for 
den globale økonomi på. EU har fokus på de voksende gælds-
problemer i adskillige af EU-landene og ønsker, at G-20 lan-
dene i højere grad skal fokusere på reduktion af gældsbyrden. 
USA vil derimod gerne stimulere økonomien yderligere for at 
sætte mere gang i økonomien.

I dette nummer finder du nyheder om

•	 Global	økonomi

 - stimulation eller reduktion af gældsbyrden?

•	 Overdreven	dramatik	om	schweizerfranc-lån

•	 	Swapkontrakter	og	beskatning	af	udskilte	

forsyningsselskaber

•	 	Ny	beregningsmetode	for	registreringsafgift	 

i forbindelse med billeasing

•	 KommuneKredits	finansafdeling

•	 	Afvikling	af	mellemværender	mellem	kommu-

ner og vandselskaber
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Der er i markedet en begyndende uro for, om/hvornår der vil 
blive sat spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af de ameri-
kanske offentlige finanser. Det er vigtigt, at der inden alt for 
længe tages hånd om det voksende underskud, der beløber sig 
til mere end 10 pct. af BNP for i år og næste år. 

Markedet er begyndt at fokusere på, at de lånte penge en dag 
skal betales tilbage, og selv om der reduceres i landenes årlige 
underskud gennem besparelser og skattestigninger, så er der 
stadig ingen af de store vestlige G-20 lande, der kan prale med 
at have overskud på statsfinanserne. Så gælden vokser altså 
år for år. Hvis de udviklede landes gæld skal ned på 60 pct. af 
BNP i 2030, vurderer den internationale valutafond IMF, at det 
til en start vil kræve besparelser på op til 9 pct. af BNP hvert år 
i gennemsnit fra 2010 og 10 år frem. 

Markedet er på den ene side bange for, at en kraftig gælds-
reduktion vil bremse den økonomiske vækst så meget, at den 
globale økonomi risikerer at ryge tilbage i en recession som i 
2009. På den anden side er markedet bekymret for, at yder-
ligere finansielle stimulanser i form af statspenge til at sætte 
yderligere gang i den økonomiske vækst, skal få den voksende 

gældsboble til at eksplodere. Tidligere i år har vi set effekten 
af en stigende gældsætning i bl.a. Grækenland og Spanien. 
Der blev forlangt kraftigt stigende renter fra investorerne for 
at ville investere i de pågældende landes statsgæld.

Valget lige nu står mellem at bremse gældsætningen og der-
med økonomien, hvilket vil betyde fortsat lave renter også i 
Europa en rum tid fremover, eller en forøgelse af statsgæl-
den og dermed den økonomiske vækst. Der risikeres herved 
stigende renter i de gældsramte lande samt yderligere afvik-
ling af investeringer i EUR som valuta og fokus på mere sikre 
valutaer som CHF, de skandinaviske valutaer samt delvis USD. 
For EU-landenes vedkommende handler det i første omgang 
om i højere grad end hidtil at samordne landenes økonomiske 
samarbejde indenfor mulighederne i EU-traktaten. Det har vist 
sig, at en fælles centralbank uden en fælles koordinering af 
finanspolitikken ikke er bæredygtig på sigt. Markedets tillid til 
EUR vil gradvis komme tilbage i takt med, at gældssituationen 
bedres gennem troværdige og realistiske besparelser på det 
enkelte lands statsbudget, og at EU-landenes finanspolitik 
knyttes tættere sammen.

GLOBAL ØKONOMI
- STIMULATION ELLER REDUKTION AF GÆLDSBYRDEN?
Fortsat fra forsiden

Dagbladet Børsen havde på forsiden den 15. juni en noget dra-
matisk historie - ”Kommuner taber stort på valutalån”. Den fik 
ikke for lidt på de dramatiske tangenter. Virkeligheden er dog 
noget	mindre	dramatisk.	Lån	 i	 schweizerfranc	udgør	5	pct.	af	
kommunernes samlede lån i KommuneKredit og styres i over-
ensstemmelse med den enkelte kommunes finansielle stra-
tegi, hvor der er sat klare grænser for eksponering i fremmed 
valuta. 

Kursen	 på	 schweizerfranc	 er	 ganske	 vist	 steget	 betydeligt	 i	
den senere tid, hvilket har bevirket, at restgælden målt i dan-
ske kroner er steget. Dette skal imidlertid sammenholdes med 
de betydelige rentebesparelser, der er opnået i den periode, 
hvor	lånene	har	løbet,	idet	schweizerfrancrenten	har	ligget	og	
stadig ligger betydeligt under renten i danske kroner.

Som	 eksempel	 kan	 nævnes,	 at	 et	 schweizerfranc-lån	 på	
10 mio. CHF optaget med 25 års løbetid i 2003 selv med 
den	høje	schweizerfranc-kurs	(15.	juni)		vil	have	givet	en	
samlet besparelse på lidt under 3 mio. kr. Under forud-
sætning af en uændret renteforskel mellem danske 
og	schweiziske	renter,	vil	en	fortsat	høj	valutakurs	på	
schweizerfranc	 i	 resten	 af	 lånets	 løbetid	 ikke	 være	
tilstrækkeligt til at eliminere den besparelse, der al-
lerede er opnået.

OVERDREVEN DRAMATIK OM SCHWEIZERFRANC-LÅN

Fortsættes næste side
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Artiklen er skrevet i samarbejde imellem KPMG og Kom-
muneKredit. Spørgsmål om skattemæssige problem-
stillinger kan rettes til KPMG, Director Kim Kirk Kaiser,  
på tlf. 25 29 45 87.

Igennem de seneste par år er det blevet mere og mere almin-
deligt, at kommuner, regioner og kommunale virksomheder 
omlægger	 lån	 ved	 hjælp	 af	 swaps.	 Omlægningerne	 er	 først	
og	fremmest	standardprodukter,	f.eks.	renteswap	fra	variabel	
rente	til	 fast	rente,	renteswap	fra	fast	rente	til	variabel	rente	
og	valutaswap	fra	variabel	rente	i	DKK	til	variabel	rente	i	f.	eks.	
EUR, men kan også være mere avancerede strukturer.

Kommuner og regioner er som bekendt ikke skattepligtige i 
modsætning til de nyetablerede vand- og spildevandsselska-
ber, der er blevet udskilt jf. vandsektorloven. 
Vi vil derfor gerne henlede opmærksomheden på, at de nye 
vandselskaber	 skal	 behandle	 swaps	 som	 selvstændige	 be-
skatningsobjekter.	 Det	 indebærer,	 at	 gevinster	 på	 swaps	 kan	
medføre skattebetaling uanset, at selskabet har et tilsvarende 
(regnskabsmæssigt)	tab	på	det	underliggende	lån.		

Vand- og spildevandselskabers swap beskatning
Swaps	 behandles	 skattemæssigt	 i	 vand-	 og	 spildevands-
selskaber helt adskilt fra de underliggende lån. Gevinster på 
swaps	skal	beskattes,	mens	tab	kan	fratrækkes	i	anden	skat-
tepligtig indkomst.

Beskatningen følger lagerprincippet, hvilket indebærer, at det 
er	 udviklingen	 i	 swappens	markedsværdi	 fra	 primo	 indkomst-
året til ultimo indkomståret, der medregnes i den skatteplig-
tige	indkomst.	Normalt	vil	swapmodparten	levere	en	markeds-
værdiopgørelse pr. ultimo året, der kan lægges til grund ved 
den skattemæssige opgørelse. 

Til sammenligning vil gevinst og tab på det underliggende lån 
normalt først skulle beskattes henholdsvis være fradragsbe-
rettiget i forbindelse med indfrielse af lånet. Det er således 
væsentligt at være opmærksom på, at beskatning af urealise-
rede	gevinster	på	swappen	kan	blive	en	likviditetsbyrde.		

Et selskab, der i indkomståret 2010, f. eks. har indgået en ren-
teswapaftale,	skal	 i	2010	opgøre	gevinst/tab	på	swapaftalen	
med udgangspunkt i følgende opstilling:

SWAPKONTRAKTER OG BESKATNING AF UDSKILTE  
FORSYNINGSSELSKABER

De	nævnte	rentebetalinger	er	de	betalinger,	der	erlægges	på	swappens	renteterminer,	enten	som	en	udbetaling	til	selskabet	eller	
som en betaling til finansieringsinstituttet.

 Årets resultat vedr. renteswap

 Markedsværdi, ultimo 2010 kr. 

 - Markedsværdi, primo 2010 - kr.

 + rentebetaling til selskabet kr.

 - rentebetaling fra selskabet -kr.

 Årets fortjeneste/tab kr.

Det kan selvfølgelig ikke afvises, at enkelte kommuner er kom-
met	 sent	 ind	 i	 schweizerfranc-lån	 og	 derfor	 har	 tabt	 penge,	
men det hører efter vores erfaring til undtagelsen, idet de 
fleste	kommuner	med	 lån	 i	 schweizerfranc	har	haft	disse	 lån	
i adskillige år.

Lån	 i	 schweizerfranc	 har	 i	 nogle	 kommuner	 været	 et	 nyttigt	
element i den samlede lånestrategi og har betydet lavere fi-
nansieringsomkostninger, der blandt andet har kunnet anven-
des til forbedret service over for borgerne. 

Fortsat fra forrige side
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Folketinget har ændret registreringsafgiftsloven, så leasing-
selskaber har mulighed for kun at betale registreringsafgift for 
den periode, hvor en bil er leaset ud. 

Lovændringen har mange konsekvenser for den fremtidige bil-
leasing. I det efterfølgende har vi forsøgt at give et overblik 
over de væsentligste ændringer og konsekvenser.

Definition
Lovændringen indebærer, at leasingselskaberne har mulighed 
for kun at betale registreringsafgift for den periode, hvor en bil 
er	leaset	ud,	altså	en	forholdsmæssig	registreringsafgift	(FRA).

Hvilke biler 
Lovændringen omhandler alene person- og varebiler op til 
3500 kg.

Eksisterende leasingaftaler
Lovændringen vedrører alene biler, der ikke tidligere er afgifts-
berigtiget hos SKAT. Eksisterende leasingaftaler, såvel finan-
sielle som operationelle, fortsætter derfor uændret.

Hvilke leasingtyper er omfattet
Fra 1. juli 2010 vil KommuneLeasing tilbyde følgende bilpro-
dukter:

•	 	Billeasing	med	fleet	management	 i	samarbejde	med	Lease-
Plan sker kun med forholdsmæssig betalt registreringsafgift. 

•	 	Finansiel	 billeasing	 med	 forholdsmæssig	 betalt	 registre-
ringsafgift. 

•	 Finansiel	billeasing	med	fuldt	betalt	registreringsafgift.	

Billeasing med fleet management i samarbejde med LeasePlan 
og fuld betalt registreringsafgift er således ikke længere mulig.

Sådan beregnes registreringsafgiften 
Normalt betales den fulde registreringsafgift til SKAT via den 
enkelte bilforhandler. Fremover betales registreringsafgift af 
leasingselskabet direkte til SKAT. Den leverende forhandler 
skal således kun fakturere leasingselskabet bilens basispris og 
eventuelt eftermonteret udstyr.

Den forholdsmæssige registreringsafgift er en teknisk bereg-
ning, hvor leasingselskabet betaler en fast procentdel af det 
samlede afgiftsbeløb i forhold til det antal måneder, bilen lea-
ses ud i. Der er således ikke nødvendigvis længere sammen-
hæng mellem den skattetekniske værdi og den fakturerede 
værdi ved købet af bilen.

Eksempelvis betales ved en 36 måneders leasingperiode 39 
pct. af det fulde afgiftsbeløb og ved 48 måneders leasing-

Fortsættes næste side

NY BEREGNINGSMETODE FOR REGISTRERINGSAFGIFT  
I FORBINDELSE MED BILLEASING
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periode 45 pct. af det fulde afgiftsbeløb. Ud over den procent-
vise delafgift betales tillige renter af den ikke betalte registre-
ringsafgift for at modvirke SKATs provenutab.

SKATs forrentningssats reguleres 2 gange årligt og udgør fra 1. 
juli 2010 p.t. Nationalbankens Udlånsrente plus 2,30 pct., i alt 
3,35 pct. Det skal bemærkes, at forrentningssatsen fremover 
vil blive fastsat til et markedsrenteniveau som følge af vedta-
gelsen af ”Genopretningsplanen”.

Indregistrering
Leasede biler indregistreres som hidtil med leasingselskabet 
som ejer og leaser som bruger. 

Indregistreringen af biler med forholdsmæssig registrerings-
afgift er noget mere formalistisk, da SKAT skal forhåndsgod-
kende hver enkelt indregistrering. Det betyder, at forhandleren 
først kan hente nummerplader, når der er modtaget diverse 
formularer samt toldattest fra leasingselskabet og SKAT. Så 
selv om forhandleren har bilen hjemme, kan den ikke leveres, 
før SKAT har godkendt bilens papirer. 

Ændring af afgiftsberigtigelse
Har en forhandler indregistreret en bil uden de korrekte formu-
larer og toldattester fra leasingselskabet og dermed anmeldt 
den fulde afgift til betaling, vil afgiften ikke kunne refunderes. 
Bilen vil derfor alene kunne leases finansielt.

Ændret løbetid på leasingaftalen
Ønskes en leasingperiode forlænget, skal KommuneLeasing 
have besked senest 6 uger før ordinær udløbsdato for at kun-
ne overholde tidsfristerne i forhold til SKAT. 

Tilbagelevering ved udløb af leasingperiode
Da der alene er betalt registreringsafgift for den aftalte lea-
singperiode, håndhæver SKAT udløbsdatoen stramt. Bilens 
nummerplader skal derfor afleveres senest bankdagen efter 
leasingperiodens udløb. Sker det ikke, vil SKAT opkræve yderli-
gere registreringsafgift for minimum en måned.

Gensalg af bilen
Ved aflevering står bilen afgiftsfri, og der er herefter følgende 
muligheder:

•	 	Genudlease	 køretøjet	 og	 betale	 forholdsmæssig	 afgift	 for	
en ny periode

•	 Sælge	køretøjet	afgiftsfrit	til	udlandet	
•	 	Sælge	køretøjet	afgiftsfrit	til	en	bilforhandler	(engros)	i	Danmark
•	 Indbetale	restafgiften	og	indregistrere	køretøjet
•	 	Få	foretaget	en	vurdering	af	SKAT	og	betale	”fuld”	afgift	ba-

seret på vurderingen og de på tidspunktet gældende regler.

Bliver det billigere?
Nej, som udgangspunkt bliver det ikke billigere, men biler lea-
set med baggrund i forholdsmæssig registreringsafgift vil be-
tyde finansiering af en lavere anskaffelsessum, som helt eller 
delvist opvejes af lavere restværdi, idet bilerne fremover sæl-

ges afgiftsfri. Afgørende for, om det bliver billigere, er herefter 
leasingselskabets finansieringsrente og restværdiansættelse 
samt SKATs forrentningssats m.v.

Da biler med forholdsmæssig betalt registreringsafgift ved 
udløbet af leasingperioden forventes at være lettere omsæt-
telige som brugte, vil biler på fuld afgift falde i garanteret 
restværdi med forhøjede leasingydelser til følge. Derfor vil bil-
leasing med fleet management i samarbejde med LeasePlan 
og med fuld betalt registreringsafgift ikke længere være mulig.

Som illustration vises eksempel på en typisk hjemmeplejebil 
baseret på 48 måneder og 20.000 km årligt.

Billeasing m/fleet management i samarbejde med Lease-
Plan, fuld betalt registreringsafgift (ikke længere mulig)

Anskaffelsessum: 103.402,62 kr. inkl. moms

 Leasingydelse inkl. service/vedligehold, dæk samt garanteret 
restværdi: 1.944 kr./mdr. ekskl. moms

Billeasing m/fleet management i samarbejde med Lease-
Plan, forholdsmæssig betalt registreringsafgift 

Anskaffelsessum: 88.119,75 kr. inkl. moms

Leasingydelse inkl. service/vedligehold, dæk samt garanteret 
restværdi: 1.820 kr./mdr. ekskl. moms

Finansiel billeasing med forholdsmæssig betalt registre-
ringsafgift

Anskaffelsessum: 88.119,75 kr. inkl. moms
Restværdi:	 25.000,00	kr.	inkl.	moms	(bilen	er	afgiftsfri)

Leasingydelse inkl. service- og dækaftale via bilimportør:
  1.680 kr./mdr. ekskl. moms

Bemærk, at leasingtager ved finansiel leasing selv indestår for 
anvisning af CVR-registreret tredje mand som køber af bilen til 
restværdien på de 25.000 kr. inkl. moms, ekskl. afgift.
 
Konklusion
For at sikre den billigste og mest optimale billeasing anbefaler 
vi, at KommuneLeasings Bilteam kontaktes inden en bil an-
skaffes og indregistreres.

Bilteamet kan kontakes på enten bil@kommuneleasing.dk el-
ler telefon 33 15 44 64.

Fortsat fra forrige side
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Finansafdelingen er desuden dagligt i tæt samarbejde med 
KommuneKredits udlånsmedarbejdere i forbindelse med pris-
fastsættelse på lån og derivater til landets kommuner og re-
gioner.  

Venstre	mod	højre:	Trine	Thomsen	(Funding);	Eske	Hansen	(Afdelingschef	for	Funding);	Charlotte	Hartwig	(Treasury);	Helene	Møllmann	(Jura);	 
Erik	Keil	(Treasury);	Tobias	Schmidt	(Jura);	Ann	Qureshi	(Jura);	Jette	Moldrup	(Afdelingschef	for	Treasury);	Lasse	Vest	(Funding).

DE SKAFFER DE BILLIGE PENGE – KOMMUNEKREDITS FINANSAFDELING

KommuneKredit har i alt 60 medarbejdere fordelt på 5 afdelin-
ger samt stabsfunktioner. Finansafdelingen beskæftiger i alt 
9 personer, som alle hjælper til med til at sørge for Kommune-
Kredits finansierings- og investeringsaktiviteter. Afdelingens 
overordnede ansvarsområder er: 

Direktion

Udlåns-
afdeling

Finans-
afdeling

Økonomi-
afdeling

Kommune
Leasing A/S

Kontrol- og
Risikostyrings-

afdeling

Stabs-
funktioner

•	 	Udstedelse	af	obligationer	i	ind-	og	udland	til	finansiering	af	
KommuneKredits udlån

•	 Forvaltning	af	egenkapitalinvesteringer
•	 Likviditetsstyring
•	 Risikostyring
•	 Investorpleje
•	 	Jura	(Ikke	kun	i	forbindelse	med	finansieringsaktiviteter,	

men	alle	KommuneKredits	juridiske	forhold)
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KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan	rekvireres	hos	KommuneKredit	eller	downloades	i	
PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder.

KommuneKredit Information udgives af:

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefon: 3311 1512
Telefax: 3391 1521

kk@kommunekredit.dk
kleas@kommunekredit.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm. direktør Søren Høgenhaven

I redaktionen:
Direktør	Johnny	Munk
Leasingchef Frank Hammer

Redaktionen er afsluttet d. 28. juni 2010

AFVIKLING AF MELLEMVÆRENDER MELLEM KOMMUNER 
OG VANDSELSKABER

Fortolkningsbidrag fra Miljøministeriet

Afvikling af mellemværender mellem kommuner og vand-
selskaber sker i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
319/2010 om afvikling af mellemværender mellem kommuner 
og vandselskaber. Da der er rejst spørgsmål om fortolkningen 
af ordlyden i § 4, stk. 1, om annuitetslån og markedsrenten 
har Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen afgivet føl-
gende fortolkning. 

Bekendtgørelsen foreskriver, at det eventuelle lån, der opstår 
ved vandselskabernes udskillelse fra kommunen, skal tilbage-
betales med lige store ydelser i hele lånets løbetid, d.v.s. være 
et annuitetslån. Årsagen hertil er, at der ønskes en lige stor 
belastning i hele lånets løbetid. Annuitetslån indebærer bl.a., 
at der skal være tale om en fast forrentning.

Selv om afviklingen følger et annuitetsprincip, har skyldneren 
fortsat ret til at indfri gælden fuldstændigt til enhver tid inden 
udløbet af den frist, der er fastsat i bekendtgørelsen, eller in-
den afviklingsperiodens udløb. Det kan f.eks. være aktuelt, hvis 
vandselskabet finder anden finansiering.

Bekendtgørelsen kræver ydermere, at lånet skal forrentes 
med markedsrenten. Årsagen hertil er, at kommunen hverken 
skal kunne subsidiere de nye vandselskaber eller få billige lån 
hos dem afhængig af, om mellemværendet er udtryk for et 
kommunalt tilgodehavende eller en kommunal gæld.

Der kan ved vandselskabets oprettelse være tale om, at sel-
skabets gæld til kommunen skyldes flere lån med forskellige 
rentesatser. Efter By- og Landskabsstyrelsens vurdering skal 
bestemmelsen om markedsrenten derfor forstås som mar-
kedsrenten på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræ-
den, d.v.s. den 1. april 2010, og at forrentningen fastsættes én 
gang for alle pr. 1. april i år.

Vedrørende markedsrenten kan KommuneKredit oplyse, at et 
10-årigt annuitetslån optaget i KommuneKredit den 1. april 
2010 ville have en rente på 3,22 pct. p. a. med 2 årlige ter-
miner.


