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1 Kapitel 1 
Generelt om stoploven 

1.1 Kommuner skal indberette modtagne registreringer  

Dette er en vejledning til kommuners indberetninger af de registreringer, som skal indberettes 
efter lov om kommuners afståelse af vandselskaber (stoploven).

1
  

 
Stoplovens bestemmelser pålægger jer som kommuner en registreringspligt. Denne pligt med-
fører, at I hvert år skal registrere vederlag eller uddelinger, der modtages fra de kommunalt 
ejede vandselskaber i jeres kommune. Alternativt skal der afgives en erklæring om, at ingen 
midler er modtaget. I har således en registrerings/-erklæringspligt, som opfyldes ved indberet-
ning til indberetningsmyndigheden. 

 

1.2 De forbrugerfinansierede værdier skal forblive i vandsektoren  

Stoplovens formål er ved hjælp af modregningsregler at sikre, at de forbrugerfinansierede vær-

dier, der skabes i vandsektoren, forbliver i sektoren. På denne måde opretholdes hvile-i-sig-

selv-princippet, og det sikres, at værdierne ikke anvendes til andre formål end vand- eller spil-

devandsforsyning.  

1.3 Forsyningssekretariatet er indberetningsmyndighed 

Vi er i Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighed og træffer afgørelse om, hvorvidt det 

indberettede kan godkendes. Vi kan i den forbindelse forlange yderligere dokumentation, hvis 

de indberettede oplysninger er utilstrækkelige. Hvis vi ikke kan godkende oplysningerne, kan 

vi fastsætte rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. 

Vores afgørelser sendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. maj hvert år. Social- og 

Indenrigsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud. Dette indebærer, at statstil-

skuddet reduceres med hhv. 40 pct. eller 60 pct. af det meddelte beløb alt afhængigt af, om be-

løbet deponeres eller ej.
2
 

I kan altid kontakte os, hvis I er i tvivl om noget. 

1.4 Indberetningen foregår gennem VandData 

I skal indberette jeres stoplovsindberetning ved hjælp af indberetningssystemet VandData. 
 
VandData kan I tilgå via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside under Vandtilsyn 
eller her: nyvanddata.kfst.dk 

 

 

__________________ 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 862 af 23. august 2019 (lov om kommuners afståelse af vandselskaber). 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 1084 af 28. oktober 2019 (lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) § 15. 
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2 Kapitel 2 
Indberetnings- og registreringspligt 

2.1 Hvem skal indberette? 

Det er jer som kommuner og ikke vandselskaberne, der skal indberette. Indberetningspligten 

gælder samtlige kommuner i Danmark. 

2.2 Hvad skal indberettes? 

I skal registrere og indberette modtagne uddelinger og vederlag modtaget fra virksomheder, 

der er omfattet af registreringspligten (se afsnit 2.4). Hvis der ikke er foretaget registreringer, 

skal der i stedet afgives en erklæring herom (se afsnit 4.9).
3
 

2.3 Hvornår skal der indberettes? 

Senest 1. februar indberetter I de registreringer, som I har foretaget i det foregående kalen-

derår.  

2.4 Hvad er registreringspligtens omfang?  

Herunder følger en gennemgang af de virksomheder, hvor der skal foretages registrering: 

2.4.1 Kommunale vandselskaber er omfattet af stoploven
4
  

Først og fremmest skal I registrere og indberette modtagne uddelinger og vederlag fra de kom-

munalt ejede vandselskaber. Det vil sige vandselskaber, som helt eller delvist, direkte eller indi-

rekte ejes af jer som kommune, og som: 

» udøver egentlig forsyningsvirksomhed (indvinding, behandling, transport af vand eller spil-

devand)  

» udelukkende eller fortrinsvis stiller de nødvendige aktiver (bygninger, maskiner, rør) til rå-

dighed for forsyningsmæssige formål (indvinding, behandling, transport af vand eller spilde-

vand) 

Der er ikke registreringspligt for en kommunalt ejet virksomhed, der ikke i øvrigt er en forsy-

ningsvirksomhed, hvis den i enkelte tilfælde fx udlejer en maskine til en af jeres vandselskaber. 

Der kan være tale om vandselskaber ejet og drevet af en enkelt kommune, kommunale selska-

ber ejet af flere kommuner i fællesskab, aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber m.m. 

 

 

__________________ 

3
 Jf. stoplovens § 4, stk. 1. 
4
 Jf. stoplovens § 2, stk. 1. 
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2.4.2 Holdingselskaber og øvrige virksomheder i koncerner er omfattet af stoploven
5
  

I skal ligeledes foretage registreringer og indberette modtagne uddelinger og vederlag fra virk-

somheder, som helt eller delvist ejes af jer, og som direkte eller indirekte har ejerandele i de 

overnævnte vandselskaber. 

Dette medfører, at hvis jeres kommunale forsyningskoncern har en ejerskabsstruktur, hvor je-

res vandselskaber indgår som datterselskaber ejet af et holdingselskab, er holdingselskabets 

overførsler til jer omfattet af stoplovens registreringspligt. 

Holdingselskabet kan være ejet af en enkelt kommune eller ejet af flere kommuner i fællesskab. 

Registreringspligten omfatter alle de virksomheder, som I direkte eller indirekte har ejerandele 

i, og som indgår i en ejerskabsstruktur, der omfatter vandselskaber. Registreringspligten kan 

dermed også omfatte virksomheder, der ikke udøver vand- og spildevandsaktiviteter, som fx el- 

og varmeforsyning. 

Ovenstående bevirker, at hvis I har organiseret jeres forsyningsaktiviteter i datterselskaber un-

der et moderselskab, har I registreringspligt for alle virksomheder, der indgår i ejerskabsstruk-

turen, hvis I modtager uddelinger eller vederlag fra disse.  

2.4.3 Kommunalt ejede virksomheder er omfattet af stoploven
6
 

Kommunalt ejede virksomheder, der modtager uddelinger eller vederlag fra kommunens vand-

selskaber, er omfattet af stoploven. Disse virksomheder er ligeledes omfattet af registrerings-

pligten. 

Hvis der overføres værdier fra et vandselskab til en virksomhed, som direkte eller indirekte ejes 

af jer, vil den modtagende virksomhed derfor være omfattet af reglerne. 

I skal dermed også indberette overførsler nede i ejerskabsstrukturen, hvor I ikke får rådighed 

over midlerne. På dette punkt går stoploven dermed videre end de lignende regler i el- og var-

meforsyningslovene. 

Dette indebærer, at værdier fra vandsektoren (”vandpenge”) ikke kan overføres til et eksiste-

rende serviceselskab uden modregning. Endvidere vil etableringen af nye serviceselskaber ikke 

kunne ske for ”vandpenge” uden modregning. 

Hvis den modtagende virksomhed kun delvist direkte eller indirekte ejes af jer, skal I beregne 

jeres forholdsmæssige ejerandel af den modtagende virksomhed og alene registrere den hertil 

svarende del af uddelingen eller vederlaget. 

  

 

 

__________________ 

5
 Jf. stoplovens § 2, stk. 2. 
6
 Jf. stoplovens § 2, stk. 3. 
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3 Kapitel 3 
Vederlag og uddelinger 

3.1 Vederlag og uddelinger omfatter enhver økonomisk værdi  

Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der overføres 

fra et vandselskab til jer eller en af jeres (kommunalt ejede) virksomheder. Ved afståelse forstås 

enhver form for afhændelse, ombytning eller opgivelse af jeres ejerandele, herunder likvidation 

af den pågældende virksomhed.  

Uddelinger og vederlag kan derfor omfatte (ikke udtømmende): 

» Kontante beløb 

» Kapitalandele 

» Udbytte 

» Udlodning ved kapitalnedsættelse 

» Fysiske aktiver 

» Fordringer 

» Konvertible obligationer 

» Serviceydelser 

» Støtte til kommunale aktiviteter og interessevaretagelse (fx bistand til udarbejdelse af vand-

planer) 

» Andre økonomiske fordele  

 

3.1.1 I skal indberette en rådighedsdato  

Rådighedsdatoen er den dato, hvor det uddelte beløb eller vederlag er til rådighed for jer (eller 

den virksomhed I ejer), og fra hvilken dato I derfor har mulighed for at disponere over beløbet.  

Hvis I som kommune eksempelvis afstår et vandselskab på vilkår, der tilsiger, at en del af ve-

derlaget først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt, vil dette udbetalingstidspunkt være 

den relevante rådighedsdato. 

3.1.2 I skal indberette en forrentning    

Der skal ske en forrentning af det registrerede modtagne beløb i perioden fra rådighedsdatoen 

og frem til 1. november i indberetningsåret. 

Beregningen skal baseres på det faktiske antal rentedage, hvor det lægges til grund, at der er 

360 rentedage på et år. Den beregnede forrentning fører herefter til reduktion af statstilskuddet 

med samme procentsats som rådighedsbeløbet. 

Ved indberetningsåret forstås det år, hvor I har indberettet det pågældende beløb. Rentesatsen 

fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. 

3.1.3 I skal foretage en værdiansættelse af de pågældende uddelinger eller vederlag  

Hvis uddelinger og vederlag ikke består af kontante beløb, skal der foretages en værdiansæt-

telse af de pågældende uddelinger eller vederlag. Værdien af et vederlag eller en uddeling fast-

sættes til markedsværdien pr. rådighedsdatoen. 
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Det er det beløb, som I faktisk modtager, der skal registreres. Hvis vederlaget ikke ligger ende-

ligt fast men afhænger af senere omstændigheder, skal det faktisk modtagne vederlag inklusive 

beregnet forrentning registreres, når rådighedsdatoen indtræder. 

Til brug for vores godkendelse af værdiansættelserne kan vi indhente oplysninger hos den virk-

somhed, som har foretaget uddelingen eller hos erhververen. 

3.1.4 Almindelig samhandel er ikke en registreringspligtig overførsel   

Aftaler på markedsvilkår er ikke registreringspligtige overførsler. Dette skyldes, at der er over-

ensstemmelse mellem den præsterede ydelse og vederlaget, hvorfor der blot er tale om almin-

delig samhandel mellem jer og vandselskabet. Aftaler indgået i strid hermed kan efter en kon-

kret vurdering betragtes som en uddeling. 

I situationer, hvor fx aktiver eller ydelser sælges fra jer til et vandselskab til en pris over mar-

kedsprisen, kan dispositionen efter en konkret vurdering være en registreringspligtig uddeling, 

hvorimod salg med en værdiansættelse til markedsværdien blot er udtryk for almindelig sam-

handel. 

I skal derfor sikre, at alle aftaler mellem jer og virksomhederne i koncernstrukturen indgås på 

markedsbestemte vilkår, så der ikke sker en uddeling til jer uden registrering. Det samme gæl-

der for aftaler mellem virksomhederne i koncernstrukturen og andre virksomheder, I helt eller 

delvist ejer. Se dog undtagelsen hertil i afsnit 3.1.5. 

Hvis I som kommune fx har opkrævet garantiprovision, skal opkrævningen heraf ske på mar-

kedsvilkår. En opkrævet garantiprovision, der er højere end markedspriserne, kan anses for en 

uddeling, der udløser registreringspligt og modregning i statstilskuddet. 

Det er derfor vigtigt, at I foretager en konkret vurdering og fastsætter en garantiprovision på 

markedsvilkår.  

3.1.5 Aftaler mellem kommunalt ejede serviceselskaber og vandselskaber skal ske til 

kostprisr   

Et serviceselskab i en kommunal koncernstruktur kan alene kræve kostprisen for de service-

ydelser, der leveres til vandselskaber i koncernen, da det ikke er en kommunal opgave at drive 

virksomhed med fortjeneste for øje. Et serviceselskab kan derfor ikke kræve markedsprisen.    

Hvis et serviceselskab indregner en avance i prissætningen af sine serviceydelser til vandsel-

skaberne, vil dette betragtes som en uddeling efter stoploven.  

Aftaler mellem kommunalt ejet vandselskaber i en koncernstruktur skal også indgås til kostpris. 

Det vil sige, at et kommunalt ejet vandselskab alene kan opkræve kostprisen for de ydelser, der 

leveres til fx et kommunalt ejet spildevandsselskab.  

3.1.6 Midler anvendt i strid med regler om tilknyttet virksomhed betragtes som udde-

ling 

Forsyningsvirksomhedens deltagelse i tilknyttet virksomhed er betinget af, at denne har nær 

tilknytning til forsyningsvirksomheden, og at den udøves på kommercielle vilkår i et selskab 

med begrænset ansvar.
7
 

 

 

__________________ 

7
 Jf. vandsektorlovens § 18. 
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I det omfang, hvor et kommunalt ejet vandselskab understøtter eller foretager aktiviteter i strid 

med reglerne om tilknyttet virksomhed, vil det betragtes som uddelinger, der skal registreres 

efter stoplovens § 2, stk. 3. 

I kan læse mere om tilknyttet virksomhed og samspillet med modregningsreglerne i pkt. 11 i 

vejledning om vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed, som kan findes på Retsin-

formations hjemmeside.  

3.1.7 I skal registrere overdragelse til fond eller anden selvejende institution 

Uanset om I modtager betaling for afståelse til en fond eller anden selvejende institution, skal I 

registrere et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de ejerandele, I har afstået. 

Bemærk dog, at her anses selve afståelsesdatoen som den registreringspligtige rådighedsdato. 

3.1.8 I skal sørge for at have et gyldigt tilbagebetalingskrav af vejbidrag  

Hvis et spildevandsselskab i indberetningsåret har tilbagebetalt vejbidrag til jer, skal I sørge for, 

at I har et gyldigt tilbagebetalingskrav for vejbidragene. Hvis dette ikke er tilfældet, vil tilbage-

betalingen betragtes som en uddeling efter stoploven. 

Vi har udarbejdet en vejledning om tilbagebetaling af vejbidrag, hvor det fremgår, hvornår et 

spildevandsselskab er retligt forpligtet til at foretage en tilbagebetaling af vejbidrag. Vejlednin-

gen kan findes på vores hjemmeside.  

3.1.9 I skal indsende en revisorerklæring  

Jeres revisor skal udarbejde en erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af jeres indbe-

retning. Hvis I og vandselskaberne revideres af forskellige revisorer, skal der ligeledes indsen-

des en revisorerklæring fra vandselskabernes revisor. Hvis I og vandselskaberne revideres af 

samme revisor/revisionsfirma, skal I derfor alene vedhæfte jeres erklæring. 

Revisors gennemgang skal foretages og rapporteres i overensstemmelse med vores revisions-

instruks. Instruksen finder I på vores hjemmeside.  

Hvis jeres revisor ikke kan afgive standardrevisorerklæringen uden forbehold, skal der indbe-

rettes en redegørelse fra revisoren om baggrunden for forbeholdet samt om, hvorvidt revisor 

ud fra de foreliggende oplysninger skønner, at I har fået tilført registreringspligtige midler. 

3.2 Hvilke undtagelser er der til registreringspligten?  

3.2.1 Selskabsmæssig omstrukturering
8
  

En selskabsmæssig omstrukturering vil ikke udløse registreringspligt, når hverken I eller den 

modtagende virksomhed oppebærer nogen værdi som følge af omstruktureringen, men blot 

helt eller delvist udskifter sine ejerandele med ejerandele i andre virksomheder omfattet af re-

gistreringspligten. 

Registreringspligten undgås derfor, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

» I eller virksomheden opnår ikke andet vederlag end direkte og indirekte ejerandele i de sel-

skaber, der består efter omstruktureringen 

» Det indbyrdes ejerforhold i de berørte virksomheder er de samme som inden omstrukture-

ringen 

 

 

__________________ 

8
 Jf. stoplovens § 2, stk. 4. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/9038
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/
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» De virksomheder, som kommunen eller ejervirksomheden opnår ejerandele i, er omfattet af 

registreringspligten i § 2, stk. 1-3 (se kapitel 2) 

» Ingen udenforstående parter modtager ejerandele eller andre former for vederlag som følge 

af den selskabsmæssige omstrukturering. 

I forbindelse med fusioner og omstruktureringer med deltagelse af forskellige ejerkommuner, 

vil ejerfordelingen og værdiansættelsen af forsyningsselskaberne ofte være afgørende for, om 

betingelserne er opfyldt. 

Hverken vandsektorloven eller stoploven beskriver, hvordan vandselskaber skal værdiansæt-

tes. Samtidigt umuliggør hvile-i-sig-selv-princippet anvendelsen af metoder, der normalt an-

vendes til værdiansættelse af selskaber. 

Det er vores vurdering, at parterne i stedet kan anvende forskellige komponenter til at beregne 

ejerfordelingen. Vi har tidligere godkendt komponenter såsom debiteret vandmængde, værdi-

erne af de reguleringsmæssige anlægsaktiver, indbyggertal og egenkapital. Ved vores vurdering 

af ejerfordelingen vil der blive lagt vægt på, om ejerandelene er opnået gennem forhandling 

mellem uafhængige parter med modstridende økonomiske interesser. 

3.2.2 Beløb registreret efter el- og varmeforsyningslovgivningen 

Stoplovens regler om modregning i statstilskud bygger på el- og varmeforsyningslovgivningens 

tilsvarende krav om registrering af uddelinger og vederlag fra energiforsyningsvirksomheder. 

Disse virksomheder kan have ejerskabsstrukturer, hvori vandselskaber kan indgå. Hvis et beløb 

kan registreres samtidigt efter disse love og stoploven, skal der alene ske registrering efter el- 

eller varmeforsyningsloven.  

Stoplovens registreringsregler er derfor subsidiære i forhold til de tilsvarende regler i el- og 

varmeforsyningslovgivningen. 

3.2.3 Vederlagsfri overdragelse til forbrugerne 

Vederlagsfri overdragelse af en forsyning til forbrugerne udløser som udgangspunkt ikke regi-

streringspligt. En sådan overdragelse uden modregning forudsætter, at forbrugerne faktisk bli-

ver ejere – typisk gennem et forbrugerejet andelsselskab (a.m.b.a.). 

Hvis en fond eller en anden selvejende institution etableres af forbrugerne og dernæst erhver-

ver forsyningen, skal de afståede ejerandele værdiansættes til mindst deres markedsværdi og 

registreres som vederlag. Dette skyldes, at forbrugerne reelt ikke er ejere, hvorfor overdragel-

sen vil medføre modregning efter reglerne gennemgået ovenfor, se afsnit 3.1.7. 

3.2.4 Nedbringelse af gæld til kommunen 

En nedbringelse af vandselskabernes gæld til jer som kommune medfører som udgangspunkt 

ikke registreringspligt. 

3.2.5 Visse lønninger og pensionsforpligtelser 

Overførsler af beløb til dækning af lønninger og pensionsforpligtelser m.v., i henhold til vand-

sektorlovens § 34, stk. 5 er ikke registreringspligtige. 

3.2.6 Nettoindtægter fra forrentning af likviditetsforskydninger på mellemregnings-

konti 

Nettoindtægter fra forrentning af likviditetsforskydninger på mellemregningskonti er ikke re-

gistreringspligtige, forudsat at midlerne på mellemregningskonti ikke anvendes til langfristet 

finansiering.  
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4 Kapitel 4 
Indberetning af registreringer i VandData 

4.1 I skal indberette i otte forskellige faner i VandData 

Brugerfladen i indberetningssystemet VandData er inddelt i faner. Nedenfor gennemgås fa-

nerne A-H, og hvad I skal være særligt opmærksomme på, når I indberetter.   

4.2 Fane A: Registreringspligtige selskaber og registrerede uddelinger/vederlag   

I fane A skal I først og fremmest angive de kommunalt ejede virksomheder, der er omfattet af 

registreringspligten (se afsnit. 2.4. ovenfor).  

Dernæst skal I angive, hvorvidt der er registeret uddelinger eller vederlag i hvert enkelt af disse 

virksomheder.  

Hvis I har modtaget flere uddelinger eller vederlag fra samme virksomhed, skal I tilføje virk-

somheden det relevante antal gange ved at trykke på ”tilføj virksomhed”. 

Hvis der er modtaget uddelinger eller vederlag, skal I angive en række yderligere oplysninger: 

4.2.1 I skal angive rådighedsdato 

I dette felt skal I angive rådighedsdatoen (se afsnit 3.1.1). Dette gør I ved at trykke på billedet 

af en kalender i VandData, hvorefter I vælger en dato.  

4.2.2 I skal angive uddelingens eller vederlagets størrelse og værdiansættelse heraf 

I skal angive uddelingens eller vederlagets størrelse. Hvis der er tale om et kontant beløb, skal 

I blot angive dette, mens størrelsen på uddelinger eller vederlag, som ikke består af kontante 

beløb, skal fastsættes ved værdiansættelse. Hvis der er foretaget en værdiansættelse, skal I ved-

hæfte dokumentation for grundlaget af værdiansættelsen. Værdien af et vederlag eller en udde-

ling skal værdiansættes til markedsværdien pr. rådighedsdatoen (se afsnit 3.1.3 ovenfor).  

4.2.3 Fradrag i uddelingen eller vederlaget 

I skal fratrække de beløb, som fører til modregning efter flere lovbestemmelser, så det undgås, 

at det samme beløb reducerer statstilskuddet flere gange. I disse tilfælde skal I derfor angive 

størrelsen på fradraget og kort redegøre herfor. 

4.2.4 Forrentning  

I skal angive en forretning i pct. af det modtagne registrerede beløb (se afsnit 3.1.2). Det sam-

lede registrerede beløb inklusive forrentning i perioden fra rådighedsdatoen og frem til 1. no-

vember i indberetningsåret beregnes automatisk.  

4.3 Fane B: Garantiprovision 

Hvis I i perioden har opkrævet garantiprovisioner for en lånegaranti, der er stillet for et vand-

selskab, skal I oplyse om dette og redegøre herfor i fane B. Alternativt skal I angive, at I ikke har 

stillet lånegaranti i perioden.   

I skal også oplyse, hvis I har opkrævet garantiprovision bagudrettet for lånegarantier, der ikke 

tidligere er opkrævet garantiprovision for (med tilbagevirkende kraft). 
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I skal opkræve en garantiprovision, som svarer til markedsprisen. I skal derfor angive garanti-

provisionen i procent og beregningsgrundlaget.   

4.4 Fane C: Ændringer i ejerskabsstrukturen i kommunale vandselskaber   

Hvis der det forudgående år er sket ændringer i ejerskabsstrukturen i jeres kommunale vand-

selskaber, skal I oplyse det i fane C.  

I skal være opmærksomme på, at selvom en ændring i ejerskabsstrukturen ikke udløser regi-

streringspligt efter stoploven, skal den alligevel indberettes.  

Hvis der har været en ændring i ejerskabsstrukturen, skal I vedhæfte en kort redegørelse for 

ændringen. Hvis I mener, at ejerskabsstrukturændringen er omfattet af stoplovens § 2, stk. 4, 

skal redegørelsen gøre det muligt for os at vurdere dette (se herom afsnit 3.2.1).  

4.5 Fane D: Vejbidrag 

I fane D skal I angive det kommunale vejbidrag i procent for indberetningsåret. Endvidere skal 

I angive med et ”´ja” eller ”nej”, om et spildevandsselskab har tilbagebetalt vejbidrag til jer i 

indberetningsåret.  

Endelig skal I angive det tilbagebetalende spildevandsselskab, beløbets størrelse og indsende 

en redegørelse for, at spildevandsselskabet har været retligt forpligtet til at foretage tilbagebe-

talingen (se afsnit 3.1.8).   

4.6 Fane E: Revisorerklæring 

I fane E skal I vedhæfte revisorerklæring(er). Bemærk, at hvis I ikke har samme revisor som 

vandselskaberne, skal I indsende to revisorerklæringer (se afsnit 3.1.9).  

4.7 Fane F: Organisationsdiagram 

I fane F skal I vedhæfte et organisationsdiagram, der omfatter alle de virksomheder I har regi-

streringspligt for (se afsnit 2.4. ovenfor). Organisationsdiagrammet skal angive jeres ejerandele 

pr. 31. december i det kalenderår, indberetningen vedrører.   

4.8 Fane G: Yderligere bemærkninger og dokumentation 

Hvis I har yderligere dokumentation eller bemærkninger til jeres stoplovsindberetning, er det 

her, I skal vedhæfte dette. 

4.9 Fane H: Indsend 

Sidste led i jeres indberetning efter stoploven er selve indsendelsen i fane H.  

Ved indsendelse erklærer I, at alle indtastede oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at I 

har overholdt de øvrige krav i henhold til regelsættet om jeres registrering, indberetning/er-

klæring, herunder retningslinjer for regnskabsføring og revision. 


