
 

 

 

 

 

 

 

 

   31. oktober 2019 

Høringssvaret er sendt elektronisk til  

lovgivningogoekonomi@skm.dk, CMP@skm.dk, 

SBA@skm.dk og APG@skm.dk 

 
 
 
Høring – forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejen-
domsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvalt-
ningsloven. Ministeriets j.nr. 2018 – 8557.  

 

SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. 

 

Vi skal bemærke, at høringsfristen burde være længere, specielt fordi efterårsferien falder i hø-

ringsperioden.  

 

Vi har bemærkninger til såvel lovforslaget som til andre forhold vedrørende den nye ejendoms-

vurderingslov.  

 

Bemærkninger til lovforslaget 

 

Håndtering af moms på ejendoms- og grundværdier (§ 1, nr. 18 og 19) 

 

Forslaget har til formål at skabe en overensstemmelse mellem den momsmæssige behandling af 

fast ejendom og de vurderingsmæssige principper. Således blev der med virkning fra 1. januar 

2011 indført momspligt på salg af nye bygninger og nye bygninger med tilhørende jord samt byg-

gegrunde, hvilket jf. lovbemærkningernes punkt 2.8.1, har medført en ikke-entydig praksis i relati-

on til ejendomsvurderingerne. 

 

Der må således med den foreslåede lovændring ønskes en klarere linje for, hvordan der i ejen-

domsvurderingerne bedre tages højde for, at salg af noget fast ejendom nu er momspligtigt. 

 

Dette formål tydeliggøres for det første af, at der i lovbemærkningernes punkt 2.8.1 henvises til 

afgørelser fra Landsskatteretten, hvor grunde er handlet med tillæg af moms, men tillige af, at der 

principielt siden momsens indførelse har været et spørgsmål om hvorvidt der kan ligge en ”gemt 

moms”, når en ejendom handles uden moms. Dette må antageligvis være tilfældet, når der hand-

les beboelsesejendomme, hvorimod det antageligvis ikke er tilfældet, når der handles erhvervs-

ejendomme, der har været anvendt i momspligtig virksomhed. Det må dog forudsættes, at der i 
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de hidtidige vurderinger er taget højde for disse situationer, da dette må afspejles i de generelle 

værdier for fast ejendom. 

 

SEGES er herefter enige i, at det i et vist omfang kan synes korrekt i ejendomsvurderingerne at 

tage højde for en eventuel moms på fast ejendom. Der er dog efter vores opfattelse flere pro-

blemstillinger ved den forslåede lovændring. Disse har vi redegjort for herunder. 

 

Kun moms i vurderingen, hvor der er moms i handlen 

 

Salg af fast ejendom er som udgangspunkt ikke momspligtigt – enten som følge af momsfritagel-

serne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. pkt. eller § 13, stk. 2 eller som følge af, at sælgeren ikke 

er en momspligtig person. Således er det udelukkende momspligtige personers salg af nye byg-

ninger, eventuelt med tilhørende grund, samt byggegrunde, der er omfattet af momspligt. 

 

Hovedparten af ejendomshandlerne i Danmark foretages således fortsat uden moms, typisk fordi 

der er tale om ikke-momspligtige personer, der sælger bebyggede faste ejendomme, der tillige 

ikke i momsmæssig henseende er nye. 

 

Efter lovforslaget skal der ved vurdering af både ejendomsværdien og grundværdien generelt i 

alle tilfælde tages stilling til, om disse skal ansættes inklusive eller eksklusive moms. Der fremgår 

desuden ikke yderligere omkring, hvordan en sådan moms skal beregnes, hvilket vi har omtalt 

yderligere i et senere afsnit. 

 

Efter vores opfattelse giver det dog principielt slet ikke mening at tage stilling til, om fast ejendom 

skal værdiansættes inklusive eller eksklusive moms, for så vidt fast ejendom, der enten ikke har 

været handlet – eller formentlig ikke senere skal handles med tillæg af moms. 

 

For så vidt angår ejendomme, der enten helt eller delvist anvendes til private formål, og som der-

for efter forslaget skal vurderes inklusive moms (i det omfang de anvendes privat), kan dette 

medføre alt for høje vurderinger, i det omfang vurderingen tillægges moms. Således vil hovedpar-

ten af disse ejendomme aldrig være handlet med moms, ligesom de ikke vil kunne blive genstand 

herfor i deres eksisterende form og ejerskab. 

 

Der savnes således i lovforslaget generelt, at der tages højde for, at momspligten kun omfatter 

momspligtige personers salg af nye bygninger, eventuelt med tilhørende grund, samt byggegrun-

de. 

 

Således må det udelukkende være i situationer, hvor en ejendom tidligere har været handlet med 

moms, eller hvor den på et senere tidspunkt kan rimeligvis kan antages at blive genstand for en 

momspligtig handel, at det vil give mening at adressere momsspørgsmålet i vurderingerne. 

 

Hvad er grundlaget for momsberegningen? 

 

Det fremgår af forslaget, at noget fast ejendom skal vurderes inklusive moms, mens andet fast 

ejendom skal vurderes eksklusive moms. Der fremgår dog ikke nærmere om hvilken værdi en 

sådan moms skal beregnes af.  
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Moms beregnes som udgangspunkt af det vederlag, som en vare eller ydelse handles til. For at 

kunne beregne en eventuel moms, er det således afgørende at kende størrelsen på vederlaget. 

 

Ejendomsværdien skal tage udgangspunkt i ejendommens forventelige kontantværdi – altså hvad 

en køber må forventes at være villig til at betale for den pågældende ejendom. 

 

Dette kan således tolkes i retning af, at man vil betragte den forventelige kontantværdi som 

grundlag for en eventuel moms i vurderingerne. Henset til bemærkningerne herover, vil dette føre 

til, at ejendomme der helt eller delvist anvendes privat, vil opnå en for høj og dermed misvisende 

ejendomsvurdering. 

 

Under alle omstændigheder, bør det i lovforslaget samt bemærkningerne klart fremgå, hvilken 

værdi en eventuel moms i ejendomsvurderingerne skal beregnes af, ligesom det bør sikres at 

den samlede ejendomsværdi inklusive moms, hvor den skal vurderes som sådan, afspejler den 

forventelige kontantværdi. 

 

Vurdering af landbrugsjord i andet end landzone 

 

SEGES er principielt uenige i, at landbrugsjord, der er beliggende i andet end landzone, skal 

vurderes med tillæg af moms. Således bør der i denne sammenhæng vurderes ud fra jordens 

nuværende erhvervsmæssige anvendelse, og ikke ud fra en eventuel fremtidig mulighed for an-

vendelse af jorden. 

 

Fælleslodder (§ 1, nr. 2) 

 

Det foreslås i lovforslaget, at fælleslodder anses som selvstændige faste ejendomme i relation til 

ejendomsvurderingsloven.   

 

Det ønskes oplyst, om dette har den konsekvens, at en fælleslod også udgør en selvstændig fast 

ejendom i relation til ejendomsavancebeskatningsloven, selv om fælleslodden har tilknytning til 

andre faste ejendomme, f.eks. landbrugsejendomme. 

 

Tilbagebetalingsordningen (§ 1, nr. 58) 

 

Der foreslås en række justeringer af tilbagebetalingsordningen. 

 

Der foreslås dog ingen ændring af, at tilbagebetalingstidspunktet udsættes til det tidspunkt, hvor 

en eventuel klagesag over den nye vurdering er afgjort. 

 

Efter vores opfattelse kan denne regel afholde ejere for at påklage den nye vurdering, hvilket ud 

fra et retssikkerhedssynspunkt ikke forekommer rimeligt. Derfor bør det være muligt at udbetale 

foreløbige kompensationsbeløb, selv om vurderingen påklages. 
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Bemærkninger til øvrige forhold vedrørende ny ejendomsvurderingslov mv. 

 

Udover ovenstående bemærkninger til lovforslaget ønsker SEGES at få afklaret visse vigtige 

spørgsmål om fortolkningen af ejendomsvurderingsloven mv. Endvidere har vi et forslag til en 

ændring af vurderingen af mindre ejendomme i landzone og af reglerne for beregning af grund-

skyld for disse ejendomme.     

 

Fortolkning af § 10, nr. 4 i lov nr. 1729 af 27. december 2018 

 

Folketinget vedtog ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 at udskyde vurderingerne efter den 

nye ejendomsvurderingslov og at videreføre de gamle 2011- og 2012-vurderinger. 

 

Følgende fremgår af § 10, nr. 4: 

 

”§ 5, nr. 1 og 2, §§ 6-9, § 10, nr. 1-4, § 11, § 12, nr. 2-4, §§ 13 og 14, § 15, nr. 1 og 3, § 20, nr. 2, 

og § 21 har virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker 

på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6. Indtil 

da gælder reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. decem-

ber 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, jf. dog 3. pkt.” 

 
Der er – bl.a. fordi ændringsforslag af 19. december 2018 ikke havde været sendt i høring – no-

gen usikkerhed om fortolkningen af § 10, nr. 4. 

 
SEGES har tidligere været i dialog med Skatteministeriet om dette. 

 

Skatteministeriet bedes præcisere, at de skattemæssige konsekvenser af en ændret kategorise-

ring af en ejendom først har virkning for f.eks. opgørelse af ejendomsavance på det tidspunkt, 

hvor ejeren får kendskab til den ændrede kategorisering af den solgte ejendom og ikke allerede 

ved indkomstårets/skatteårets begyndelse. 

 

Vurdering og beskatning af driftsbygningsjord, beliggende i byzone mv. 

 

Følgende fremgår af ejendomsvurderingslovens § 28, stk. 2: 

 

”Ved produktionsjord forstås arealer i landzone tilhørende landbrugsejendomme eller skovejen-

domme, hvis sådanne arealer anvendes til landbrugsmæssige formål eller er undergivet fred-

skovspligt og ikke efter forskrifter udstedt i medfør af planlovgivningen eller anden offentlig regu-

lering kan anvendes til andre formål. Grundarealer tilhørende driftsbygninger, som anvendes til 

landbrugsmæssige eller skovbrugsmæssige formål, og som er beliggende på arealer som nævnt 

i 1. pkt., betragtes som produktionsjord.” 

 

Det må modsætningsvist sluttes, at f.eks. jord med driftsbygninger, beliggende i byzone, ikke 

betragtes som produktionsjord. 
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Det må medføre, at denne del af jorden på landbrugsejendommen vurderes efter en markeds-

norm. 

 

Følgende fremgår af det politisk forlig om boligbeskatningen af 2. maj 2017: 

 

”For øvrige grundarealer på landbrug og skovejendomme, der anvendes til andet end produkti-

onsjord eller ejerboliggrunde på skovejendomme, betales den normale grundskyldssats i kom-

munen.” 

 

Hvis forliget gennemføres uden ændringer, vil arealer tilhørende driftsbygninger i en række tilfæl-

de blive belastet med en stor beskatning, set i forhold til de hidtil gældende regler. Efter vores 

opfattelse vil der være et noget tilsvarende problem for så vidt angår jord tilhørende gartnerier, 

beliggende i byzone.  

 

Dette forekommer efter vores opfattelse ikke rimeligt. 

 

Overgangsreglen i ejendomsvurderingslovens § 83 – definition af ”ejer eller ejere”  

 

Følgende fremgår af ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 2 og 3: 

 

”Stk. 2. Skal en ejendom, som efter reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets 

faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 

1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 

2017, ved seneste vurdering forud for vurderingen pr. 1. januar 2021 er vurderet som landbrug, 

gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, vurderes som en ejerbolig efter denne lov, kan 

ejendommens ejer eller ejere i enighed vælge, at ejendommen fortsat skal vurderes som land-

brugsejendom eller skovejendom. 

 

Stk. 3. Skal en ejendom, som efter reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets 

faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 

1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 

2017, ved seneste vurdering forud for vurderingen pr. 1. januar 2021 er vurderet som ejerbolig, 

vurderes som en landbrugsejendom eller en skovejendom efter denne lov, kan ejendommens 

ejer eller ejere i enighed vælge, at ejendommen fortsat skal vurderes som ejerbolig.” 

 
I bemærkningerne til L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskat-

ter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (lov nr. 278 af 17. april 2018), anføres: 

 

”De ejere, der skal anses for at have ejet ejendommen i perioden fra vurderingen modtages, til 

fristen for at klage over vurderingen udløber, og som derfor skal være enige om valget af ordning, 

jf. § 83, stk. 2 eller 3, vil være de ejere, der i denne periode har været registreret som aktuelle 

ejere af ejendommen i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), eller, hvis Ejerfor-

tegnelsen er idriftsat i den nævnte periode, Ejerfortegnelsen.” 

 

Det er således i lovbemærkningerne efterfølgende defineret, hvad der forstås ved begrebet 

”ejer/ejere” i den oprindelige ejendomsvurderingslov vedtaget den 2. juni 2017.  

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/LBKG20131067?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L20131635?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L20131635?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L20141535?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L201761?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L201761?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/LBKG20131067?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L20131635?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L20131635?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L20141535?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L201761?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/L201761?src=document
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Ud fra de oplysninger, vi er i besiddelse af, er tidspunktet for registreringen i ESR afhængig af 

bl.a. sagsbehandlingstiden hos tinglysningsmyndigheden og kommunen. Med andre ord er det 

vilkårligt, hvornår en køber af en ejendom bliver registreret og dermed får mulighed for at benytte 

sig af overgangsordningen.  

 

Derfor bør definitionen af ”ejer/ejere” efter vores opfattelse ændres, f.eks. så definitionen følger 

de almindelige skatteretlige regler for, hvornår en fast ejendom anses for overdraget, dvs. tids-

punktet for indgåelse af en endelig og bindende aftale.  

 

Forslag til ændring af lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsvurderingsloven for 

mindre ejendomme i landzone 

 

Ifølge den nye ejendomsvurderingslov skal der foretages en kategorisering af landets ejendom-

me. 

 

En række mindre ejendomme i landzone vil i den forbindelse skifte status fra landbrugsejendom 

til ejerbolig. Selv om der i ejendomsvurderingslovens § 83 findes en overgangsordning, der med-

fører, at ejeren i sin ejertid kan fortsætte med den hidtidige landbrugsvurdering, vil en omkatego-

risering fra landbrugsejendom til ejerbolig på sigt medføre, at en omkategoriseret mindre ejendom 

vil falde i værdi. Det skyldes først og fremmest, at de kommunale ejendomsskatter vil blive bety-

deligt større, når ejendommen til sin tid skifter ejer, idet den fremtidige køber ikke vil kunne an-

vende overgangsordningen. 

 

I det følgende skitseres et forslag til ændring af vurderingen af mindre ejendomme i landzone og 

af reglerne for beregning af kommunal ejendomsskat (grundskyld) for disse ejendomme.  

 

Forslaget har til formål at sikre, at der sker ensartet beskatning af landbrugsjord, hvortil der søges 

eller kan søges støtte fra EU's landbrugsstøtteordninger, uanset om jorden tilhører en landbrugs-

ejendom eller en ejerbolig på over 2 ha, beliggende i landzone.  

 

Nærmere om forslaget 

 

Ifølge § 3 i ejendomsvurderingsloven skal Told- og skatteforvaltningen beslutte, om en mindre 

ejendom i landzone skal henføres til ejerbolig eller til landbrugsejendom. Denne beslutning har 

stor indflydelse på størrelsen af den ejendomsskat, som der pålignes ejendommen, jf. lov om 

kommunal ejendomsskat.  

 

Siden vedtagelsen af den nye ejendomsvurderingslov har der været drøftelser mellem Landbrug 

& Fødevarer/SEGES og Skatteministeriet/Vurderingsstyrelsen om, hvordan det via klare objektive 

kriterier kan sikres, at sondringen mellem landbrug og ejerbolig sker på en rimelig og for ejeren 

gennemskuelig måde.  

 

Tilbage står dog, at en række mindre ejendomme i landzone, på hvilke der sker traditionel dyrk-

ning af markjorden, vil blive omkategoriseret til ejerboliger. Det vil medføre en stor stigning i ejen-

domsskatterne. Dette på trods af, at jorden drives på samme måde som den jord, der drives af 

ejeren af naboejendommen på f.eks. 100 ha.  
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Det vil for de ejendomsejere, der bliver ramt af en sådan omkategorisering, føles urimeligt hårdt 

og i uoverensstemmelse med de politiske intentioner om tryghed om boligbeskatningen. 

 

Det foreslås derfor at ændre bestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 4-6, således at 

det kommer til at fremgå, at den del af jordtilliggendet på en ejendom på over 2 ha i landzone, 

hvortil der modtages eller kan modtages støtte fra EU's landbrugsstøtteordninger, anses for at 

være produktionsjord, jf. definitionen i ejendomsdomsvurderingslovens § 28, stk. 2 om at være 

anvendt til landbrugsmæssige formål.  

 

Dermed bliver den landbrugsmæssigt anvendte del af den mindre ejendoms jordtilliggende ansat 

til grundværdi efter samme principper, som gælder for landbrugsejendomme.   

 

Med grundbetalingsordningen får en landmand en udbetaling, hvis størrelse afhænger af arealet 

af opdyrket jord. Når en ejer af en mindre ejendom får udbetalt støtte eller kan modtage støtte via 

grundbetalingsordningen, må det være fordi, at ejeren anvender jorden landbrugsmæssigt.  

 

Det foreslås endvidere, at der sker en tilføjelse til lov om kommunal ejendomsskat § 2, stk. 2, der 

i sin nuværende udformning lyder således:  

 

”I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden med 

7,2 promille af den afgiftspligtige grundværdi af ejendomme, som på tidspunktet for den vurde-

ring, der lægges til grund for skatteberegningen, anses for landbrugs- eller skovejendomme efter 

ejendomsvurderingsloven. Den afgiftspligtige grundværdi, der er nævnt i 1. pkt., opgøres for 

landbrugsejendomme, som den samlede afgiftspligtige grundværdi bortset fra den afgiftspligtige 

grundværdi, der er fastsat for stuehuset med tilhørende grund og have.” 

 

Tilføjelsen tænkes udformet således, at det kommer til at fremgå, at grundskyldsloftet på 7,2 

promille også skal gælde for den del af grundværdien for ejerboliger i landzone, der efter de fore-

slåede regler anses for at være produktionsjord.  

 

Konsekvenserne ved gennemførelse af forslaget vil efter vores opfattelse bl.a. være følgende:  

 

• Der sker en ensartet beskatning af landbrugsproduktionsjord, uanset om produktionsjorden 

tilhører en stor eller en mindre ejendom  

 

• Der vil ikke ske en stor værdinedgang ved salg af mindre ejendomme, vurderet som ejerboli-

ger, idet den ensartede beskatning af produktionsjord også vil gælde for den kommende ejer 

af den mindre ejendom. Nuværende ejere af mindre ejendomme, der omkategoriseres til 

ejerboliger, vil derfor ikke være ”stavnsbundne” til deres ejendomme  

 

• Der vil skabes tryghed for ejerne af mindre ejendomme på landet svarende til den tryghed, 

der er blevet skabt for boligejerne  

 

• Der vil skabes forståelse og accept for det nye vurderingssystem hos ejere af mindre ejen-

domme  
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• Bestræbelserne på at bevare ”liv på landet” bliver ikke bremset af uhensigtsmæssige vurde-

rings- og skatteregler 

 

• Der vil formentlig være færre klager over den nye vurdering som ejerbolig.  

 

Det bemærkes, at der i ejendomsvurderingslovens § 36 findes en særregel for ejerboliger i land-

zone. Denne regel stammer fra den gamle vurderingslovs § 33, stk. 8. 

 

Følgende fremgår af lovbemærkningerne til lovforslag nr. 210 (1998-1999): 

 

”Lovforslaget kommer efter den kritik, der har været fremme af vurderingen af de mindre ejen-

domme med landbrugspligt. Regeringen har i den forbindelse især hæftet sig ved den kritik, der 

går på, at ejerne af disse ejendomme bliver særlig hårdt ramt ved beregningen af lejeværdi-

en/ejendomsværdiskatten, da parcelhusgrunden for disse ejendomme er uforholdsmæssig stor. 

Det foreslås derfor, at kun en del af grundarealet skal indgå ved beregningen af ejendomsvær-

diskatten. Der foreslås, at der skal indgå 5.000 m2, hvilket er den normale minimumsgrænse for, 

at en ejendom kan være pålagt landbrugspligt. Det betyder, at det kun er værdien af grundarea-

lets første 5.000 m2, der indgår ved beregningen af lejeværdien.” 

 

Der har således også tidligere været forståelse for, at ejere af mindre ejendomme med land-

brugspligt ikke bliver for hårdt ramt ved beregningen af skat af deres ejendomme. 

 

Efter vores opfattelse vil en gennemførelse af forslaget ikke ændre på reglerne om kategorisering 

af ejendomme, jf. ejendomsvurderingslovens § 3.  

 

Det fremgår ikke umiddelbart af bemærkningerne til lovforslag nr. 211 og lovforslag nr. 212 

(2016-2017), i hvilket omfang reglerne om omkategorisering af ejendomme har økonomiske kon-

sekvenser for det offentlige. Det er derfor vanskeligt at bedømme, hvilke økonomiske konsekven-

ser en gennemførelse af forslaget vil medføre. 

Ønskes ovenstående uddybet, er I velkomne til at kontakte undertegnede.  
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