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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: CMP@skm.dk, SBA@skm.dk og APG@skm.dk  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk, CMP@skm.dk, 

SBA@skm.dk og APG@skm.dk 

 

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, 

ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven, 

j.nr. 2018 - 8557 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til Lov om ændring 

af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og 

skatteforvaltningsloven, som er sendt i høring den 14. oktober 2019.  

Ejendomsvurderingerne og ejendomsbeskatningen er af meget stor betydning for det danske 

fødevareerhverv. Landbrug & Fødevarer værdsætter derfor den hidtidige gode dialog med 

Skatteministeriet om det fremtidige ejendomsvurderingssystem. 

Vores generelle bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra 

vores rådgivningscenter, SEGES. 

Ændring af ejendomsvurderingsloven § 10, stk. 1. nr. 3, jf. høringsforslagets § 1, nr. 15 (vurdering af 

ejendomme i andelsforeninger) 

Skatteministeriet foreslår, at indarbejde en konsekvensrettelse i ejendomsvurderingsloven § 10, stk. 

1, nr. 3, idet henvisningen til § 3, stk. 1, nr. 4 bliver til § 3, stk. 1 nr. 5, jf. høringsforslagets § 1, nr. 15. 

Når § 10, stk. 1, nr. 3 alligevel ændres, foreslår Landbrug & Fødevarer, at bestemmelsen samtidig 

præciseres, således at andelsforeninger også modtager ejendomsvurderinger med henblik på at 

bevare den nødvendige retssikkerhed i forhold til beskatningsgrundlaget for andelsforeningerne. 

Andelsforeningerne er formuebeskattet, og anvender derfor ejendomsværdien (den offentlige 

vurdering) i forbindelse med den løbende beskatning. Landbrug & Fødevarer finder det problematisk, 

at andelsforeningerne ikke allerede i forbindelse med lovens tilblivelse i 2017 er vurderingsberettiget, 

ligesom andelsboligforeningerne er.  

Konkret foreslår Landbrug & Fødevarer, at § 10, stk. 1, nr. 3 udformes således:  

”Erhvervsejendomme m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 5, hvor der på vurderingstidspunktet ikke skal betales 

dækningsafgift efter § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat, og hvor der ikke skal foretages 

fordeling efter § 35, stk. 1, bortset fra ejendomme ejet af andelsboligforeninger og andelsforeninger, 

jf. selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3, jf. dog stk. 2.” 

Baggrunden er, at andelsforeninger som defineret i selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3 skal anvende 

ejendomsværdien ved opgørelsen af andelselselskabets formueskattegrundlag hvert år ved 

indkomståret udgang, jf. selskabsskatteloven § 14, stk. 5.  
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Af selskabsskatteloven § 14, stk. 5 fremgår endvidere, at handelsværdien skal anvendes, såfremt 

der ikke forefindes en ejendomsværdi. Landbrug & Fødevarer finder det retssikkerhedsmæssigt 

uforsvarligt, at andelsbeskattede selskaber fremadrettet hvert år dels skal anvende ressourcer på at 

finde en handelsværdi, dels skal leve med usikkerheden omkring fastsættelsen af handelsværdien – 

og dermed beskatningsgrundlaget. Dette kan ikke have været den politiske intention.  

Nødvendige tilpasninger af ejendomsvurderingsloven  

Når ejendomsvurderingsloven alligevel revideres, foreslår Landbrug & Fødevarer at øvrige 

nødvendige tilpasninger også gennemføres i denne sammenhæng. Til dette har vi følgende 

bemærkninger.  

Skematiske og periodiske vurderinger af landbrugsejendomme  

Landbrug & Fødevarer er fortsat stærkt bekymret for, at der ikke i fremtiden udarbejdes skematiske 

og periodiske ejendomsvurderinger af landbrugsejendomme. 

Indtil vedtagelsen af den nye ejendomsvurderingslov i juni 2017 blev der gennemført periodiske 

vurderinger af alle ejendomme i Danmark, herunder landbrugsejendomme. Dette princip var ligeledes 

udgangspunktet i Aftalen om et nyt ejendomssystem fra november 2016. 

Aftalen fastslår i pkt. 1.1: ”Der ansættes fortsat en selvstændig ejendomsværdi og en selvstændig 

grundværdi” og ”Ved ejendomsværdien forstås værdien af ejendommen i dens helhed, dvs. den 

samlede værdi af grundareal og bygninger”. Endvidere: ”Ejendommene vurderes ved almindelige 

vurderinger hvert andet år pr. 1. september. Ejerboliger vurderes i lige år og øvrige ejendomme i 

ulige”.  

I den vedtagne ejendomsvurderingslov blev landbrugsejendomme imidlertid undtaget fra de 

periodiske vurderinger, da vurderingerne ikke tjener et ”beskatningsmæssigt formål”.  

Den nye vurderingsmodel for landbrugsejendomme giver væsentlige bekymringer og stor usikkerhed 

ved generationsskifte i landbrugssektoren. Det betyder nemlig, at ejere af landbrugsejendomme der 

skal generationsskifte er overladt til ad hoc-vurderingen i § 11 ved opgørelse af bo- og gaveafgiften 

(”generationsskifteskatten”) efter det såkaldte 1982-cirkulære.     

Med en ad-hoc vurdering efter § 11 mister parterne forudberegnelighed og retssikkerhed for den 

skattemæssige håndtering af generationsskiftet. En manglende periodisk vurdering ud fra statiske 

principper vanskeliggør dermed generationsskiftet, og skaber ikke kun utryghed i forhold til ejerne, 

men også til næste generation, kunder og kreditorer.  

Bekymringerne skyldes ikke mindst, at Skattestyrelsens foreløbige arbejde med at konkretisere 

principperne for de kommende § 11-vurderinger vækker en usikkerhed for, at § 11-vurderingerne i 

praksis bliver baseret på nogen principper, der er fundamentalt anderledes end forudsat efter 

ejendomsvurderingslovens generelle vurderingsnorm i § 15. Udover at dette isoleret set vil være 

retssikkerhedsmæssigt uacceptabelt, vil det i praksis indebære en stor risiko for en utilsigtet øget 

beskatning.  

Problematikken omkring forhøjet vurderinger som konsekvens af en uhensigtsmæssig 

vurderingsnorm indskærpes yderligere med regeringens varsel om en forhøjelse af bo- og 

gaveafgiften fra 5 pct. (i 2020) til 15 pct., som kun vil bidrage til et yderligere kapitaldræn af 

virksomhederne.  
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Landbrug & Fødevarer ønsker at værne om generationsskifterne i et i øvrigt økonomisk sårbart 

erhverv. Vi lægger derfor afgørende vægt på, at landbrugsejendomme, der er egentlige 

erhvervsvirksomheder, ved generationsskifte ikke værdiansættes højere, end afkast/forrentning kan 

bære. Derfor skal vurderingsgrundlaget også inddrage afkast/forrentning på samme måde, som det 

gælder for andre erhvervsejendomme. Landbrug & Fødevarer foreslår, at der indføres en 

selvstændig bestemmelse i ejendomsvurderingsloven med en skematiseret vurderingsnorm for 

landbrugs- og skovejendomme. I vurderingsgrundlaget bør indgå de nævnte afkastbetragtninger, 

men også andre faste parametre, som vi kender fra vurderingen af øvrige erhvervsejendomme i § 

34. Herved værdiansættes landbrugs- og skovejendomme ikke højere, end afkast/forrentning kan 

bære. I vurderingen bør også indgå faste elementer af væsentlig betydning for vurderingen som f.eks. 

oplysninger fra offentlige registre, grund- og bygningsarealer samt hensynet til hektarpriser ved salg 

eller forpagtning og forretningskrav. 

Vi foreslår endvidere, at vurderingerne udarbejdes periodisk, f.eks. hvert andet år. Med denne model 

sikres ligebehandling og samme grad af retssikkerhed for alle ejere uanset ejendomstype. Ved at 

afskære en gruppe ejendomme for periodiske vurderinger stilles de ringere end andre.   

Med forslaget vil vurderingerne og beskatningen holdes på det nuværende niveau, som det er aftalt 

i forliget om ejendomsbeskatning. Forslag har derfor ikke provenumæssige konsekvenser for staten.  

Udvidet definition af produktionsjord i ejendomsvurderingsloven § 28, stk. 2  

Med den nye ejendomsvurderingslov fra 2017 er reglerne for beskatning af industrijord og 

produktionsjord blevet strammere. Af ejendomsvurderingsloven § 28, stk. 2 følger i dag en meget 

snæver definition af produktionsjord, som er en udmøntning af forliget ”Tryghed om 

boligbeskatningen” mellem den daværende VLAK-regering, S, DF og RV. 

Af § 28, stk. 2 følger:  

”Ved produktionsjord forstås arealer i landzone tilhørende landbrugsejendomme eller 

skovejendomme, hvis sådanne arealer anvendes til landbrugsmæssige formål eller er undergivet 

fredskovspligt og ikke efter forskrifter udstedt i medfør af planlovgivningen eller anden offentlig 

regulering kan anvendes til andre formål”.  

I forarbejderne fremgår det endvidere at:  

”Er eksempelvis et areal tilhørende en landbrugsejendom omfattet af en lokalplan, der tillader 

opførelse af byggeri på arealet, vil dette areal ikke blive anset som produktionsjord og vil heller ikke 

være omfattet af fremskrivningsordningen.” 

Der er således tale om en meget afgrænset definition, som kun omfatter landbrugsmæssige formål i 

snæver forstand.  Som konsekvens vil al anden benyttelse af jorden blive kvalificeret som industrijord. 

En landmand der f.eks. sår pil eller andre energiafgrøder får kategoriseret sin jord som 

produktionsjord, hvormed jorden bliver vurderet og beskattet derefter. Vælger den samme landmand 

i stedet at etablere klimavenlige solceller på sin mark, vil jorden blive klassificeret som industrijord, 

som er underlagt en væsentligt højere beskatning end produktionsjord.   

Som led i vores fælles samfundsmæssige ansvar om at fremme den grønne omstilling finder 

Landbrug & Fødevarer det uhensigtsmæssigt, at en landmand med solceller på markerne beskattes 

markant hårdere, end hvis han på samme jord dyrker traditionelle energiafgrøder.  

Landbrug & Fødevarer foreslår, at ejendomsvurderingsloven ændres, så definitionen af 

produktionsjord i ejendomsvurderingsloven § 28, stk. 2 udvides til også at omfatte solceller og andre 

vedvarende energianlæg. 
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Ændring af overgangsordningen i ejendomsvurderingsloven § 83 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt. ændres.  

Bestemmelsen er affattet således:  

”Hvis ejendommen efterfølgende ændres på en sådan måde, at betingelserne for omvurdering efter 

§ 6, stk. 1, nr. 2-7, er opfyldt, skal ejendommen vurderes efter denne lov, medmindre der er tale om 

ændringer, der ikke sker på ejerens eller ejernes foranledning, og hvor ejeren eller ejerne ikke har 

indflydelse på ændringen.” 

Det fremgår af ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 2, at der skal foretages omvurdering, hvis 

en ejendoms grundareal ændres med mindst 25 m2. 

Vi anmoder om, at ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt. ændres, så ejere af mindre 

landejendomme, der har valgt overgangsordningen, kan fortsætte i ordningen, selv om de indgår i 

aftaler om jordfordeling, hvad enten det er efter jordfordelingsloven eller som led i privat arrangerede 

jordbytter/jordfordelinger. Overgangsordningen bør endvidere gælde for ejerskifter mellem en eller 

flere parter, hvor ejerne deltager i ejerskifte/ombytning af jord. 

Problemet med de gældende regler er, at man ikke kan afstå arealer - f.eks. i en jordfordeling – hvis 

der er tale om mere end 24 m2 og ejeren gerne vil fastholde overgangsordningen. Det er vores 

opfattelse, at der er en betydelig risiko for, at jordfordelinger, bytning af jord, ejerskifter mv. vil gå helt 

i stå, hvis bare én af ejerne har valgt overgangsordningen. Selvom der f.eks. er 20 andre ejere af 

ejendomme, der gerne vil deltage i jordfordelinger, bytning af jord, mageskifter mv., kan en enkelt 

ejer således spærre for en ellers fornuftig jordfordeling. 

Det er vores opfattelse, at Folketinget ud fra et samfunds-, natur-, arronderingsmæssigt og 

økonomisk synspunkt bør udarbejde en ændring af overgangsreglen i ejendomsvurderingslovens § 

83, stk. 4, 5. pkt. Som en del af regeringens Hjælpepakke til Landbruget fra den 28. september 2018 

afsættes samlet 160 mio. kr. til jordfordelingsprojekter. Uden den foreslåede ændring vil regeringens 

og aftalepartiernes ambitioner på området nok ikke være gennemførbare.  

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E maee@lf.dk 


