
 

 

 

 

 

 

 

 

   23. november 2018 

Høring – forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskel-
lige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingster-
minen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).  

Ministeriets j.nr. 2018 – 1147.  

 

 

SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. 

 

Vi skal dog bemærke, at høringsfristen på kun 1 uge er for kort. Hvis der fra Ministeriets side 

ønskes høringssvar af tilstrækkelig høj kvalitet, bør høringsfristen være længere, når der som her 

er tale om omfattende og komplicerede lovændringer. 

 

Vi har følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

Videreførelse af vurderingerne med 2 år og værdiansættelsescirkulæret 

 

Det fremgår af lovforslaget, at de første almindelige vurderinger efter det nye ejendomsvurde-

ringssystem foretages pr. 1. januar 2020 af ejerboliger og pr. 1. januar 2021 af erhvervsejen-

domme, herunder landbrugsejendomme. Det fremgår videre, at der skal foretages omvurderinger 

af ejerboliger i 2019 og af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, i 2020, hvis be-

tingelserne herfor er opfyldt. 

 

Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget om den nye ejendomsvurderingslov, at det er hen-

sigten at ændre værdiansættelsescirkulæret, således at spændet på plus/minus 15 pct. ændres til 

et spænd på plus/minus 20 pct. Det fremgik endvidere af et svar den 22. marts 2018 til Skatteud-

valget, at et nyt cirkulære forventes udstedt inden sommerferien 2018. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke udstedt et nyt cirkulære. 

 

Det ønskes oplyst, hvornår et nyt værdiansættelsescirkulære forventes udstedt. 

 

Det ønskes endvidere oplyst, om det gamle værdiansættelsescirkulære fra 1982 er gældende, 

indtil der foreligger en offentliggjort vurdering af ejendommen efter den nye ejendomsvurderings-

lov.  

 

I den forbindelse ønskes det præciseret, om det gamle værdiansættelsescirkulære vil være gæl-

dende ved overdragelse af f.eks. en landbrugsejendom i perioden fra nu af og frem til offentliggø-
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relsen af den første vurdering af landbrugsejendommen efter ejendomsvurderingsloven, dvs. 

indtil et tidspunkt efter 1. januar 2021.   

 

Udskydelse af fremrykningen af beskatningsgrundlaget 

 

Følgende fremgår af bemærkninger til lovforslaget: 

 

Forslaget om at udskyde fremrykningen af beskatningsgrundlaget betyder endvidere, at grund-

skyld for erhvervsejendomme m.v. i 2019 skal opkræves på baggrund af 2017-vurderingen, i 

2020 på baggrund af 2018-vurderingen, i 2021 på baggrund af 2019-vurderingen, i 2022 på bag-

grund af 2021-vurderingen og i 2023 på baggrund af 2022-vurderingen. Efter forslaget vil 2020-

vurderingen således ikke komme til at danne grundlag for grundskylden for erhvervsejendomme 

m.v. 

 

En 2020-vurdering af en landbrugsejendom anvendes således ikke som grundlag for grundskyld, 

hverken i 2020, 2021 eller 2022.   

 

Vi er usikre på, hvordan de foreslåede regler skal forstås. 

 

Vi går ud fra, at en 2020-vurdering af en landbrugsejendom kan være en videreført 2012-

vurdering eller en omvurdering.  

 

Selv om 2020-vurderingen af en landbrugsejendom ikke skal anvendes som grundlag for grund-

skyld, går vi ud fra, at vurderingen skal anvendes i forbindelse med beregningen af ejendoms-

værdiskat af boligen på landbrugsejendommen, ligesom den anvendes som udgangspunkt for 

beregning af overdragelsessum ifølge det gamle værdiansættelsescirkulære. 

 

Det ønskes oplyst, i hvilket omfang 2020-vurderingen af en landbrugsejendom skal anvendes 

som grundlag for beregning af ejendomsværdiskat. 

 

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at grundskylden for 2021 beregnes på grundlag af 

2019-vurderingen. Hvis 2020-vurderingen for en erhvervsejendom er mindre end 2019-

vurderingen, burde 2020-vurderingen kunne lægges til grund for beregningen af grundskylden for 

2021.   

  

Overgangsregel ved visse ejendomsoverdragelser i perioden 1. januar til og med 27. fe-

bruar 2018 

 

Ved lov nr. 278 af 17. april 2018 blev der indført en overgangsregel, gældende for visse ejen-

domsoverdragelser i perioden 1. januar til og med 27. februar 2018.  Reglen fremgår af lovens § 

10. 

 

Det ønskes oplyst, i hvilket omfang nærværende lovforslag ændrer på denne overgangsregel. 

 

Det ønskes endvidere oplyst, om fristen for anmodning om vurdering i henhold til overgangsreg-

len uændret er lig med fristerne i skattekontrollovens § 10, dvs. den 21. januar 2019.  
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Endelig ønskes det oplyst, om overgangsreglen er en valgfri regel, hvor ejeren - efter at have 

anmodet om at få foretaget en vurdering efter ejendomsvurderingsloven - kan vælge at benytte 

overgangsreglen eller lade være. 

 

Venlig hilsen 
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