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Skatteministeriet har den 11. oktober 2019 fremsendt ovennævnte forslag (i det
følgende ”forslaget”) til FSR – danske revisorer med anmodning om
bemærkninger.

FSR – danske revisorer har gennemgået forslaget, og vi skal i det følgende anføre
vores kommentarer hertil.

Generelle bemærkninger
FSR – danske revisorer ser positivt på, at der kommer klare præciseringer på en
række forhold til ejendomsvurderingsloven (lov nr. 654 af 8. juni 2017).

Justeringerne er med til at bringe klarhed på en række definitioner og tolkninger
af lovens oprindelige lovtekst.

FSR – danske revisorer har dog bemærkninger til visse af de specifikke
præciseringer m.m., og disse bemærkninger er oplistet nedenfor.

Specifikke bemærkninger
Bagatelgrænse for manuelle tillæg og nedslag, lovforslaget § 1,
nr. 17
Skatteministeren har lagt op til, at der indføres en bagatelgrænse på 5 pct. for,
hvornår der vil skulle gives manuelle nedslag eller tillæg for forhold, som der i
modelberegningen ikke kan tages højde for.

Skatteministeren bedes oplyse, hvorvidt grundejer i forbindelse med
deklarationsfasen eller ved modtagelsen af vurderingsmeddelelsen vil blive gjort
opmærksom på, at der er taget stilling til ejendommens mulige berettigelse til et



Side 2nedslag eller tillæg for bestemte forhold, herunder hvorledes disse er opgjort
beløbsmæssigt samt vægtningen heraf.

Samtidig anmodes skatteministeren om at oplyse, hvorvidt grundejer herefter vil
kunne klage over vurderingsmyndighedens opgørelse af det mulige
nedslag/tillæg i forhold til bagatelgrænsen. Skatteministeren anmodes om at
tage stilling til grundejers klagemulighed i situationer, hvor nedslaget/tillægget af
vurderingsmyndigheden ansættes til henholdsvis mindre end 5 pct. samt mere
end 5 pct.

Moms ved ansættelse af ejendoms- og grundværdi, lovforslaget §
1, nr. 18 og 19
Skatteministeren foreslår at indsætte § 16, stk. 2, og § 17, stk. 2, i
ejendomsvurderingsloven. Tilføjelsen skal fastlægge betydningen af moms ved
vurderingsansættelsen for både ejendomsværdi og grundværdi.

I forhold til ejendomsværdi skal denne ansættes inklusiv moms, jf. lovforslagets
§ 16, stk. 2. Hvis ejendommen eller selvstændige dele heraf anvendes til andre
formål end beboelse, skal ejendomsværdien af denne del ansættes eksklusiv
moms. Idet der er tale om et objektiv konstaterbart faktisk forhold, må dette
forhold kunne genoptages efter skatteforvaltningsloven § 33. Kan
Skatteministeren bekræfte dette?

Det foreslås ligeledes i ejendomsvurderingslovens § 17, stk. 2, 1. pkt., at
grundværdien som udgangspunkt ansættes inklusiv moms, men såfremt hele
eller dele af grunden udelukkende kan anvendes til andre formål end beboelse,
vil hele eller dele af grundværdien ansættes eksklusiv moms. Idet der er tale om
et objektivt konstaterbart faktisk forhold ud fra planforhold, må dette forhold
ligeledes kunne genoptages efter skatteforvaltningsloven § 33. Kan
Skatteministeren bekræfte dette?

Skatteministeren bedes oplyse, om det vil fremgå af vurderingsmeddelelsen,
hvorledes ejendomsværdi henholdsvis grundværdi er klassificeret i relation til,
om hele eller dele af værdien skal ansættes inklusiv eller eksklusiv moms.

Det foreslås i ejendomsvurderingslovens § 17, stk. 2, 2. pkt., at hvis grunden
eller dele heraf kan anvendes til såvel beboelse som andre formål afhænger
moms ved vurderingsansættelsen af den bedste økonomiske anvendelse for
grunden. Det vil således være hele grundværdien, der ansættes i forhold til den
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som til andre formål.

Hvis den bedste økonomiske anvendelse er beboelse, vil grundværdien ifølge
lovforslaget blive pålagt moms, mens det ikke vil være tilfældet, hvis den bedste
økonomiske anvendelse er andet formål end beboelse. Idet den bedste
økonomiske anvendelse må anses som en skønsmæssig afvejning, skal en
forkert ansættelse korrigeres efter skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 2.

Klagemyndigheden kan kun ændre en skønsmæssig ansættelse, hvis denne er
større end 20 pct., jf. skatteforvaltningsloven § 35h, stk. 2, § 38, stk. 3 og § 45,
stk. 2.

En grænse på 20 pct. blev indført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 og i note 49, 52
og 57 fremgår et eksempel, hvorefter en ejendomsværdi på 1,5 mio. kr. vil
skulle stadfæstes, hvis der ikke er grundlag for at nedsætte denne med mere
end 300.000 kr. (20 pct. af 1,5 mio. kr.). Det samme vil gøre sig gældende for
en grundværdiansættelse på tilsvarende beløb.

Hvis Vurderingsmyndigheden fastsætter en grundværdi ud fra den bedste
økonomiske anvendelse til beboelse og ansætter grundværdien til 1,5 mio. kr.
inklusiv moms, vil det ikke være muligt at påklage Vurderingsmyndighedens
grundværdifastsættelse med baggrund i en påstand om, at den bedste
økonomiske anvendelse er til andet formål. Hvis grundværdiansættelsen i dette
tilfælde skal foretages uden moms, vil det medføre en nedsættelse af
grundværdien på 300.000 kr. Dette er præcis 20 pct., og dermed ikke større end
20 pct., hvorfor klageinstansen ikke har hjemmel til at foretage ændringen.

Skatteministeren bør derfor i skatteforvaltningsloven tage højde for den
omstændighed, at det ikke vil være muligt at påklage en vurdering af den bedste
økonomiske anvendelse, hvorved det ikke er muligt at påklage
Vurderingsmyndighedens pålæg af moms på grundværdien.

En ændring skal foretages ved specifikt at undtage en ansættelse efter
ejendomsvurderingslovens § 17, stk. 2, 2. pkt., i forhold til
skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 2, § 38, stk. 3 og § 45, stk. 2 eller ved en
ændring af ordlyden af skatteforvaltningsloven § 35h, stk. 2, § 38, stk. 3 og §
45, stk. 2, således at det ikke er en forudsætning, at ændringen er større end 20
pct., men at ændringen skal være mindst 20 pct..
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Grundresidualmetoden, lovforslagets § 1, nr. 22
Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger til forslagets § 1, nr. 22
(afsnit 2.10.2), at ”hovedelementerne i grundresidualmodellen lovfæstes”.

Det fremgår videre af lovforslagets specielle bemærkningerne at: ”Forslaget vil
indebære en justering af vurderingsnormen for grunde under
etageboligbebyggelse. Det er ikke investors værdifastsættelse af en ubebygget
grund i et byudviklingsområde, der vil være sigtet i den foreslåede justerede
vurderingsnorm for etageboligbebyggelse, men derimod slutbrugerens
værdiansættelse af grunden, når slutbrugeren har taget sin bolig i brug, så
grundens værdi afspejler værdien af ejendommens beliggenhed.”

FSR – danske revisorer forstår – på baggrund af beskrivelserne i
lovbemærkningerne - grundresidualmetoden således, at enhver ”merværdi” på
en ejendom henføres til grundværdien.

FSR – danske revisorer finder for det første, at det næppe er korrekt, som det
fremhæves i lovbemærkningerne, at en slutbruger foretager nogen særskilt
værdiansættelse af grunden. I forlængelse heraf er det efter FSR – danske
revisorers opfattelse ikke nødvendigvis korrekt, at investors fortjeneste på
projektet (salgspris minus købspris for grunden minus opførelsesomkostninger)
er udtryk for merværdi på grunden. Fortjenesten kan vel i lige så høj grad være
merværdi på bygningerne.

FSR – danske revisorer finder således, at to i øvrigt sammenlignelige grunde må
have samme værdi, uanset at bygherren på den ene grund har været mere
professionel end bygherren på den anden grund, og realiseret en større
fortjeneste på projektet samlet set.

Ved at lovfæste grundresidualmetoden som vurderingsnormen for grundværdien,
er der således efter FSR – danske revisorers opfattelse risiko for, at visse
grundværdier ansættes for højt.

FSR – danske revisorer forstår for det andet den foreslåede bestemmelse
således, at den skal gælde for både eksisterende og kommende grunde, der kan
anvendes eller faktisk anvendes til etageboligbebyggelse. Det forekommer
uklart, hvordan grundresidualmetoden skal anvendes på eksempelvis
eksisterende grunde, der anvendes til etageboligbebyggelse, såfremt den
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anmoder om, at det præciseres, hvordan grundværdiresidualmetoden skal
anvendes i sådanne situationer.

Fortolkning af anvendelsesmuligheder ved
grundværdiansættelse, lovforslagets § 1, nr. 25
Det følger af lovforslaget og bemærkningerne hertil, at det overlades til
vurderingsmyndigheden at træffe beslutning om en konkret ejendoms
anvendelsesmuligheder og på dette grundlag træffe afgørelse om
værdiansættelsen af ejendommen.

Efter FSR – danske revisorers opfattelse er det i den forbindelse problematisk, at
grundejer alene kan klage over sin vurdering, hvis denne kan godtgøre, at selve
vurderingen er mere end 20 pct. forkert. Grundejer er således afskåret fra at
klage over elementer i en ejendomsvurdering, som måtte medføre en
nedsættelse af selve ejendomsskatterne (grundskyld, dækningsafgift eller
ejendomsværdiskat) med mere end 20 pct., hvis selve vurderingen af ejendoms-
og grundværdi ikke kan ændres med mere end 20 pct.

Som eksempel kan nævnes en ejendom, der tidligere har været vurderet som en
landbrugsejendom, men som efter det nye vurderingssystem vurderes som en
erhvervsejendom. Hvis grundejer i eksemplet måtte være enig i selve
værdiansættelsen af ejendommen, men ikke i anvendelseskategorien af
ejendommen, er grundejer afskåret fra at klage over dette forhold, fordi det ikke
vil resultere i en ændring af ejendomsvurderingen med mere end 20 pct.

Dette til trods for, at ændringen vil have en beskatningsmæssig betydning, der
er større end 20 pct., idet en landbrugsejendom beskattes ved brug af en
væsentligt lavere grundskyldspromille end øvrige typer af fast ejendom. Samme
forhold vil gøre sig gældende i forhold til eksempelvis dambrug. Dambrug er
specifikt nævnt i de tidligere bemærkninger til ejendomsvurderingsloven som
eksempel på en anvendelse, der kan høre ind under landbrugskategorien.

På nuværende tidspunkt er mange dambrug kategoriseret som
erhvervsejendomme af speciel karakter, og det vil derfor have signifikant
betydning for disse ejendomme, såfremt de kan klassificeres som
landbrugsejendomme. Med de nuværende lovforslag herunder +/- 20 pct.
skønsmarginen vil det ikke være muligt at klage over ejendomsvurderingen for
disse ejendomme, såfremt de kategoriseres som erhvervsejendomme fremfor



Side 6landbrugsejendomme. Efter vores opfattelse bør klageadgangen derfor udvides
til at omfatte ejendomme, hvor en ændring vil medføre en ændring i
ejendomsvurderingen eller beskatningen med mere end 20 pct.

Kan Skatteministeren bekræfte, at dambrug ved første vurdering vil blive
kategoriseret som landbrugsejendomme, eller at det vil blive muligt at påklage
en forkert anvendelseskode uagtet, at hverken ejendoms- eller grundværdi
ændres med mere end 20 pct.?

Tilbagebetalingsordningen, lovforslagets § 1, nr. 38-66
Tilbagebetalingsordningen ses at være et tilbud til de boligejere, der har betalt
skat af en for høj ejendomsvurdering efter det gamle ejendomsvurderingssystem
fra 2011 og frem.

På denne baggrund finder FSR – danske revisorer det overordnet forståeligt, at
tilbagebetalingsordningen ikke nødvendigvis vil kompensere alle ejendomsejere
korrekt – krone for krone, da kompensationsbeløbet netop opgøres uden en
fuldstændig realitetsprøvelse af de gældende vurderinger. På samme måde finder
FSR – danske revisorer det forståeligt, at der opstilles visse generelle betingelser
og effekter knyttet til ordningen.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at tilbud om kompensation efter
tilbagebetalingsordningen skal meddeles til ejendomsejeren samtidigt med at
ejendomsvurderingerne udsendes.

FSR – danske revisorer forudsætter, at tilbuddet om kompensation udsendes til
ejendomsejeren i behørig tid inden, at fristen for påklage af den offentlige
ejendomsvurdering udløber. Det vil sige i god tid inden tre måneders fristens
udløb. Ejendomsejere bør således være bekendt både med den nye vurdering og
med kompensationstilbuddet samtidigt, da dette er forudsætningen for, at
ejendomsejerne kan træffe beslutning om klage/kompensation på et så
fyldestgørende grundlag som muligt.

FSR – danske revisorer finder det hensigtsmæssigt, at det sikres, at boligejerne
allerede ved modtagelsen af ejendomsvurderingen og/eller
kompensationstilbuddet oplyses om konsekvenserne af en klagesag set i forhold
til kompensationen. Vi forudsætter på denne baggrund tilsvarende, at der gives
korrekt og tilstrækkelig vejledning til ejendomsejerne i forbindelse med
meddelelsen om kompensationstilbuddet.
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Det fremgår af lovforslagets § 1, nr. 66, at ejendomsejere, der har påklaget en
ejendomsvurdering eller anmodet om genoptagelse af en ejendomsvurdering
skal tilbagekalde klagen eller anmodningen om genoptagelse for at kunne
modtage kompensationstilbuddet.

Der vil i visse tilfælde kunne være tale om klagesager, der er omfattet af
reglerne om omkostningsdækning. FSR – danske revisorer finder det
betænkeligt, hvis adgangen til at søge omkostningsdækning falder bort, hvis
ejendomsejeren modtager og tiltræder et kompensationstilbud, og i denne
forbindelse har trukket sin klage tilbage.

FSR – danske revisorer opfordrer derfor til, at en klager, der trækker sin klage
tilbage for i stedet at tiltræde et kompensationstilbud, kan oppebære sin
retsstilling i forhold til omkostningsdækning, da det forekommer
uhensigtsmæssigt at vedkommende ejendomsejer skal fastholde sin klage, alene
for at opnå fortsat ret til omkostningsdækning.

Endeligt ønsker FSR – danske revisorer præcisering vedrørende lovforslagets § 1,
nr. 56 – 58.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 56 – 57, at
”Kompensationen splittes ikke op i forhold til de år, hvor de beregnede skatter
har være for høje, og behandles ikke som tilbagebetaling af skatter for de
pågældende år, men som et samlet tilbud om kompensation for de år, som
tilbuddet vedrører.”

Det fremgår videre af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 58, at ”det følger
af ejendomsvurderingslovens § 74, stk. 2, at tilbagebetaling skal ske til
ejendommens nuværende ejer eller ejere henholdsvis andre tidligere ejere, der i
forhold til stat eller kommune hæfter for de oprindeligt beregnede skatter i de
tilfælde, hvor der efter ejendomsvurderingslovens § 74, stk. 1, skal udbetales
kompensation.”

FSR - danske revisorer anmoder Skatteministeriet om yderligere at redegøre for,
hvorledes en samlet kompensation - uden opsplitning i enkelte år – vil blive
udbetalt i de tilfælde, hvor der har været et eller flere ejerskifter i perioden 2011
– 2019 med den følge, at flere forskellige ejere over perioden er blevet opkrævet
for meget ejendomsværdiskat og/eller grundskyld?
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Afskaffelsen af grundværdiområder
Det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at den hidtidige opdeling af landet
i grundværdiområder afskaffes. Beslutningen har særligt betydning i forhold til
vurderingsmyndighedens mulighed for at undersøge, om en klageinstans eller
domstols afgørelse om at ændre en grund- eller ejendomsværdiansættelse har
afsmittende effekt på andre ejendomme end den i den konkrete sag
omhandlede.

Hidtil har vurderingsmyndigheden kunnet foretage denne vurdering ud fra de
øvrige ejendomme beliggende i det berørte grundværdiområde. Ved at afskaffe
grundværdiområderne vanskeliggøres denne opgave, idet det ikke længere vil
være muligt at normere revisionsadgangen ud fra grundværdiområdet.

Det fremgår ikke af lovforslaget eller bemærkningerne hertil, hvordan man
konkret vil sikre sig, at ejendomme, der vil være berørt af en afgørelse fra en
klageinstans eller en domstol, underlægges revisionsbestemmelserne.

Skatteministeren anmodes om at redegøre for, hvordan dette sikres, herunder
redegøre for grundejers mulighed for at opnå indsigt i de referenceejendomme,
der har været anvendt ved grund- eller ejendomsværdiansættelsen for
grundejers ejendom.

Manglende modtagelse af ejendomsværdi for formuebeskattede selskaber:
Efter den tidligere gældende vurderingslov fastsættes der en grund- og
ejendomsværdi for alle typer af fast ejendom.

Det følger imidlertid af ejendomsvurderingslovens § 10, stk. 1, nr. 3, at der for
erhvervsejendomme fremadrettet ikke ansættes en ejendomsværdi, hvis der på
vurderingstidspunktet ikke skal betales dækningsafgift efter § 23 a i lov om
kommunal ejendomsskat. Der ses ikke med nærværende lovforslag at være
taget nærmere stilling til den udfordring, som den nuværende formulering af
ejendomsvurderingslovens § 10, stk. 1, nr. 3, vil medføre for formuebeskattede
selskaber.

Det følger af ejendomsvurderingslovens § 11, at der i særlige tilfælde - på ejers
foranledning og mod betaling af et gebyr - kan ansættes en ejendomsværdi, hvis
det er nødvendigt for ansættelse af bo- og arveafgift.
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forhold, at der fremadrettet alene ansættes en ejendomsværdi, hvis dette tjener
et beskatningsmæssigt formål i ejendomsvurderingslovens forstand. Et eksempel
herpå er erhvervsejendomme beliggende i en kommune, hvor der opkræves
dækningsafgift.

Ændringen medfører, at ejendomme der på vurderingstidspunktet ikke betaler
dækningsafgift, ikke længere vil modtage en ejendomsværdi. Ligeledes ses der
ikke at være mulighed for at anmode om en sådan ejendomsværdi, hvis dette
skal bruges til et beskatningsmæssigt formål andet end dem, som er oplistet i
ejendomsvurderingsloven.

Ændringen får betydning for formuebeskattede selskaber. Det følger således af
selskabsskattelovens § 14, stk. 5, at fast ejendom skal medregnes til den i
indkomståret fastsatte ejendomsværdi.

For formuebeskattede selskaber har det derfor fortsat skattemæssig betydning,
at der udfærdiges en ejendomsværdi, selvom der måtte være tale om
ejendomme beliggende i en kommune, der eksempelvis ikke opkræver
dækningsafgift.

Det er vores opfattelse, at bestemmelserne i ejendomsvurderingsloven bør
tilpasses, således at formuebeskattede selskaber - efter anmodning - kan få
udarbejdet en ejendomsværdi til brug for indkomstopgørelsen.

Såfremt der ikke tages højde herfor i ejendomsvurderingsloven, risikerer flere
formuebeskattede selskaber at stå i en situation, hvor nogle af selskabets
ejendomme modtager en ejendomsværdi, mens andre ikke længere modtager en
sådan.

Dette vil efter vores opfattelse medføre en uhensigtsmæssig situation for
selskaber, der er underlagt selskabsskattelovens bestemmelser om
formuebeskatning, idet der vil skulle foretages en handelsværdiopgørelse for
visse ejendomme, mens andre ejendomme skal værdiansættes svarende til den
modtagne ejendomsværdi. En sådan situation vil, efter vores opfattelse, være
uforholdsmæssigt ressourcekrævende for formuebeskattede selskaber.



Side 10FSR – danske revisorer står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Klaus Okholm Louise Egede Olesen
Formand for skatteudvalget Skattekonsulent


