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Forslag til lov om ændring af
ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love,
H340-18

Skatteministeriet har den 16. november 2018 fremsendt ovennævnte forslag til
FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

FSR – danske revisorer har gennemgået udkastet og har følgende bemærkninger
til lovforslaget.

Under hensyntagen til, at ændringsforslaget er kompliceret og den meget korte
høringsfrist, er der alene tale om foreløbige bemærkninger. Umiddelbart er der tale
om et temmelig komplekst lovforslag, hvor der er henvisninger til både gældende
ejendomsvurderingslov samt tidligere vurderingslov. FSR havde på denne baggrund
gerne set, at der i stedet forelå en omskrivning af den gældende
ejendomsvurderingslov således at denne i stedet var blevet ophævet.

Generelle bemærkninger

FSR ser positivt på, at der nu kommer en klarhed på Skatteministeriets udmelding
om en udsættelse af ejendomsvurderingerne i foråret 2018, hvor det blev udmeldt,
at de planlagte vurderinger pr. 1. september 2018 og pr. 1. september 2019 var
udskudt til henholdsvis den 1. januar 2019 og den 1. januar 2020. Efterfølgende
udsat igen primo november til 1. januar 2020 og 1. januar 2021.

FSR er derudover enig med Skatteministeriet i, at der bør skabes tryghed omkring
den fremtidige boligbeskatning. Det skaber dog ikke tryghed, at der ikke i
lovforslaget er taget stilling til ophævelse af det nuværende skattestop, som
tidligere meddelt i forlig om de nye boligskatter, hvor de nye boligskatteregler skal
erstatte det nuværende skattestop i 2021. Der er fortsat stor usikkerhed om
konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger uanset de tidligere udmeldinger



Side 2om, at der med forsigtighedsprincippet, nedsatte skattesatser og
indefrysningsordning ikke vil ske højere skatteopkrævninger end på nuværende
tidspunkt.

Indefrysningsordningen kommer nuværende boligejere til gode i form af en kredit,
der dog ikke kan forveksles med en rabat, så det reelle indhold kan være en stigende
boligskat. For de, der er på vej ind på boligmarkedet, er usikkerheden endnu større
da stigningen i boligbeskatningen kan være betydelig. Uklarhederne i forhold til det
eksisterende skattestop skaber derfor stadig betydelig usikkerhed.

Specifikke bemærkninger

§ 1, nr. 22
Det fremgår af den nye § 87, stk. 1, at ”vurderinger af ejendomme, der skulle
vurderes som ejerboliger…. foretages i 2018 og 2019 efter reglerne i stk. 2 – 5”.

Det fremgår af den nye § 87, stk. 2, at ”Der foretages almindelig vurdering pr. 1.
oktober 2018 af ejendomme omfattet af stk. 1. Vurdering efter 1. pkt. sker ved
videreførelse af den seneste af den seneste af følgende ansættelser, jf. dog stk. 3 og
5”.

Det fremgår af bemærkningerne, at 2019-vurderingen ikke skal anvendes som
grundlag for grundskyldsopkrævningen af ejerboliger (side 35). Vurderingen skal
dog anvendes i forhold til ejendomsværdiskatteopkrævningen, jf.
ejendomsværdiskattelovens § 4 a. Det er FSRs opfattelse, at lovforslaget ikke klart
indeholder en beskrivelse af om 2019-vurderingen for ejerboliger er en
videreførelse af de tidligere vurderinger. Umiddelbart foreligger der på baggrund af
det foreliggende ikke et grundlag for ejendomsværdiskatteopkrævningen for 2019.

Det bør derfor præciseres i § 87, stk. 2, at ”Der foretages almindelig vurdering pr. 1.
oktober 2018 og pr. 1. oktober 2019 af ejendomme…..”.

§ 1, nr. 22 - 35
Forslaget indeholder ændringer til gældende ejendomsvurderingslovs
overgangsbestemmelser, jf. §§ 87 – 88, hvor der foretages betydelige justeringer, jf.
de nye vurderingsterminer.



Side 3Tidligere overgangsbestemmelser indeholder oplysning om, hvornår en ejendom,
der ændrer kategori på baggrund af de nye bestemmelser om ejendomskategori, jf.
den gældende ejendomsvurderingslov § 3 og § 5, skal vurderes.

Er det korrekt forstået, at forslagets § 1, nr. 26 medfører følgende vurderinger?

 1. januar 2020 (ejerbolig)
 1. oktober 2020 (omvurdering – anvendelsen er erhverv)
 1. januar 2021 (anden ejendom)

Umiddelbart er det vores opfattelse, at det ikke fremgår klart af forslagets § 1, nr.
29, hvornår en ejendom, som i den tidligere vurderingslov blev anset for en anden
ejendom, med den nye lov skal vurderes som ”ejerbolig”. Men på baggrund af
systematikken for ejerboliger, skal vi spørge, om det er korrekt forstået, at en
ejendom, som i den tidligere lov blev anset for ”anden ejendom”, men med den nye
lov skal vurderes som ”ejerbolig”, vil få følgende vurderinger med lovforslaget:

 1. januar 2021 (anden ejendom)
 1. oktober 2021 (omvurdering – anvendelse ejerbolig)
 1. januar 2022 (ejerbolig)

Hvordan vil omvurderingsgrunden ”ændret anvendelse” komme til at fungere i
praksis? Det er FSRs forståelse, at en ændret anvendelse i den gældende
ejendomsvurderingslov set i forhold til tidligere vurderingslov ikke nødvendigvis
følger en byggesag, men kan være en vurdering på baggrund af flere elementer. Sker
denne ændrede vurdering i forbindelse med deklarationen af ejerboliger forud for
den nye vurdering pr. 1. januar 2020? og for andre ejendomme forud for
vurderingen pr. 1. januar 2021? Og hvorledes skal bedømmelsen af anvendelsen
foregå fremadrettet?

§ 3, nr. 12 og 15
Forslagets punkt 12 indeholder ændringer til ejendomsværdiskattelovens § 4a og
punkt 15 indeholder en ny § 16 til ejendomsværdiskatteloven. I begge
ændringsforslag benævnes ”oplysningsfristen for indkomståret 2019”.  Det bør i
loven eller i det mindste i bemærkningerne præciseres, hvilken oplysningsfrist, der
er tale om.

§ 4, nr. 3



Side 4Efter forslagets § 4, nr. 3 indsættes blandt andet et nyt stk. 5 i § 9 i lov om lån til
betaling af grundskyld m.v.

Det fremgår heraf, ”Ændrer en ejendom anvendelse…vil lånet skulle opgøres som
stigningen i grundskylden for skatteåret i forhold til skatteåret efter det skatteår,
hvor ændringen indgår i grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat.” En
ejendom, der efter de tidligere kriterier, blev vurderet som andre ejendomme, men
som efter de nye kriterier bliver vurderet som ejerbolig, må forventes at få en
væsentlig højere vurdering og højere grundskyld alene på baggrund af den ændrede
kategorisering.

Er det korrekt forstået, at ejendomsejerne ikke vil kunne opnå grundskyldslån af
forskellen mellem den hidtidige beskatning og den nye beskatning, men alene på
baggrund af den fremtidige stigning i grundskylden i forhold til ændringsåret?

Vi står naturligvis gerne til rådighed for en eventuel uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Bjarne Gimsing Louise Egede Olesen
Formand for skatteudvalget Skattekonsulent


