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Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat © 

 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
 

Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radi-
kale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.  
 
Regeringen fremsatte herefter d. 22. november 2016 et lovforslag, der bl.a. 
skal udmønte den del af aftalen, der drejer sig om forlængelse af de eksiste-
rende vurderinger.  Med lovforslaget etableres en standby-situation, indtil 
det ny vurderingssystem tages i anvendelse.  
 
Med et yderligere lovforslag fra 14. december 2016 er det tanken at fastfry-
se grundskylden til det hidtidige niveau for alle ejendomme i 2017.  
 
Der er tale om komplicerede regler, som hermed søges gjort tilgængelige. 
 

Sammenbruddet af det eksisterende vurderingssystem og etableringen af et nyt vurde-

ringssystem har nu strakt sig over nogle år.  

 

Udformningen af det nye system har været præget af udfordringer, og samtidig martres 

Skat fortsat af de problemer, som det gamle system forårsagede. Senest har overførslen 

af tusindvis af vurderingssager til Vurderingsankenævnene givet anledning til debat og 

indædt kritik fra visse sider, herunder nok særligt fra rådgivere, der har baseret deres 

forretning på omkostningsgodtgørelse ved klager i disse sager. 

 

http://www.v.dk/
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Med aftalen mellem forligspartierne fra november 2016 om et nyt vurderingssystem er 

en milepæl rundet. Aftalen fastsætter rammerne for det fremtidige vurderingssystem.  

 

Systemet skal anvendes første gang ved vurdering af ejerboliger i 2018 og ved vurdering 

af andre ejendomme, herunder erhvervsejendomme, almennyttige boligejendomme og 

andelsboligforeninger, i 2019.  

 

 

I. Lovforslag af 22. november 2016 om videreførelse af vurderinger  
Det aktuelle lovforslag af 22. november 2016 vedrører særligt forhold i perioden frem til 

2018 henholdsvis 2019 og forventes vedtaget den 10. januar 2017.  

 

Formålet med forslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige for at sik-

re, at der fortsat foreligger vurderinger, der kan danne grundlag for beskatningen af fast 

ejendom.  

 

 

Videreførelse af den eksisterende vurdering 
Med lovforslaget er det for det første tanken at videreføre de nugældende vurderinger 

som grundlag for opgørelse af ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat. 

 

Det betyder, at 2011-vurderingen for ejerboliger og 2012-vurderingen for erhvervsejen-

domme m.v. videreføres i yderligere ét år frem til henholdsvis 2018 og 2019. Vurderin-

gerne vil efter lovforslaget blive videreført uændret, og dermed altså med de rabatter 

(nedslag) ved vurderingen, der sidenhen er vedtaget for vurderingen af boliger. 

 

 

 

Ejerboliger 
For ejerboliger betyder det, at 2011-vurderingen bliver til 2017-vurderingen, og at denne 

vurdering skal gælde, indtil der bliver foretaget vurderinger med det nye vurderingssy-

stem i 2018.  
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Er der for en ejerbolig fastsat en vurdering, som er senere end 2011-vurderingen, er det 

denne senere vurdering, der videreføres som 2017-vurderingen. Eksempelvis kan næv-

nes den situation, at der i 2013 er opført en bolig på en hidtil ubebygget grund, eller at 

der er foretaget en tilbygning til boligen. Her er det altså den ændrede vurdering af ejen-

dommen, der videreføres. Om klagemuligheder se nedenfor. 

 

De videreførte vurderinger skal betragtes som en almindelig vurdering foretaget pr. 1. 

oktober 2017.  

 

Fra 2018 skal ejerboliger vurderes i lige år – i modsætning til de gældende regler, hvor 

ejerboliger vurderes i ulige år. Der skal således efter lovforslaget foretages nye, alminde-

lige vurderinger af ejerboliger i 2018 ved anvendelse af det nye vurderingssystem og 

herefter hvert andet år, dvs. igen i 2020 etc.  

 

 

Erhvervsejendomme 
For erhvervsejendomme vil den nuværende vurdering på lignende vis blive videreført, 

dvs. at 2012-vurderingen videreføres, således at 2012-vurderingen også bliver en 2018-

vurdering.  

 

Er der foretaget en senere vurdering end 2012-vurderingen, f.eks. efter opførelse af en 

erhvervsejendom på en ubebygget grund, er det denne senere vurdering, der skal videre-

føres til en 2018-vurdering.  Om klagemuligheder se nedenfor. 

 

Efter lovforslaget skal erhvervsejendomme, der i dag vurderes i lige år, fra 2019 vurde-

res i ulige år, og fra 2019 ved anvendelse af det nye vurderingssystem.  

 

 

Klagemuligheder 
Adgangen til at klage over en vurdering er undervejs i processen omkring tilvejebringel-

sen af det nye vurderingssystem blevet suspenderet.  
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Med det foreliggende lovforslag foreslås en yderligere udskydelse af det tidspunkt, hvor 

der kan indgives en klage. Formålet at sikre, at det nye vurderingssystem vil kunne an-

vendes ved en klagesagsbehandling over vurderinger fra tiden før det nye vurderingssy-

stem er indført. 

 

I lovforslaget foreslås på den baggrund, at de almindelige vurderinger af ejerboliger pr. 

1. oktober 2013, pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. oktober 2017 - som er en videreførelse af 

vurderingen pr. 1. oktober 2011 - vil kunne påklages inden for samme tidsrum, som den 

vurdering, der skal foretages pr. 1. oktober 2018 - dvs. i foråret 2019.   

 

Tilsvarende foreslås det, at de almindelige vurderinger af erhvervsejendomme m.v. pr. 1. 

oktober 2014, pr. 1. oktober 2016 og pr. 1. oktober 2018 - som er en videreførelse af 

2012-vurderingen - vil kunne påklages inden for samme tidsrum, som den vurdering, der 

skal foretages pr. 1. oktober 2019 - dvs. i foråret 2020. 

 

Klager over de videreførte vurderinger, der som nævnt vil kunne indgives i 2019 hen-

holdsvis 2020, vil ifølge lovforslaget blive undergivet samme tilbundsgående sagsbe-

handling, som foretages i forbindelse med klager over andre vurderinger og da på bag-

grund af prisforholdene i vurderingsåret. 

 

 

Klage over omvurderinger 
De nye regler berører ikke de allerede gældende regler om adgang til at klage over de 

konkrete vurderinger, som Skat løbende foretager, f.eks. i forbindelse med omvurdering 

af en ejendom, hvor der er opført et byggeri på en hidtil ubebygget grund. Her vil det 

fortsat være muligt at klage inden for de normale tidsfrister for klager over ejendoms-

vurderinger.  

 

Med denne klageadgang ligestilles de boligejere, hvis vurdering beror på en senere om-

vurdering, med de boligejere, hvis ejendomme senest er blevet vurderet ved den almin-

delige vurdering i 2011 (ejerboliger) eller 2012 (erhvervsejendomme m.v.). Det var så-

ledes i sin tid muligt at klage over 2011-vurderingen af ejerboliger, ligesom det har væ-

ret muligt at klage over 2012-vurderingen af erhvervsejendomme m.v. 
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Ændret vurdering til fordel for borgeren 
Uanset at skatteydernes klageadgang vedrørende de videreførte vurderinger er suspende-

ret for at sikre, at eventuelle klager kan behandles efter det nye vurderingssystem, har 

Skat mulighed for på eget initiativ at ændre 2011- og 2012-vurderingerne og senere vur-

deringer (videreførte vurderinger), hvis ændringen vel at mærke er til fordel for skatte-

yderen. Formålet er at sikre, at Skat har mulighed for at rette fejl, som Skat bliver op-

mærksom på, eller som Skat bliver gjort opmærksom på. Det bemærkes, at, at der ikke 

er tale om en klageadgang for skatteyderne. Men en borgers henvendelse til Skat kan i 

sagens natur føre til, at Skat herefter beslutter at se nærmere på sagen. 

 

Hidtil har det været en yderligere forudsætning for Skat for at foretage en sådan æn-

dring, at ændringen var til fordel for borgeren i form af en ”nedsættelse af vurderingen”.  

 

Men med det foreliggende lovforslag foreslås den sidstnævnte begrænsning fjernet, så-

ledes at Skat fremover også skal kunne foretage en ændring, hvis ændringen er til fordel 

for borgeren i form af en nedsættelse af beskatningen, selv om vurderingen ikke nedsæt-

tes. Som eksempel nævnes i lovforslaget det tilfælde, at en ejendom ved vurderingen er 

kategoriseret som en bolig, men burde have været kategoriseret som en landbrugsejen-

dom. Som følge af de særlige regler, der gælder for vurdering og beskatning af land-

brugsejendomme, har det skattemæssig betydning for ejeren, at kategoriseringen er kor-

rekt, selv om vurderingen af ejendommen er uændret. Med den foreslåede ændring vil 

Skat fremadrettet kunne ændre kategoriseringen tilbage i tid.  

 

 

Fremrykket beskatningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift  
Den offentlige vurdering af ejendomme anvendes bl.a. til og i første række som grundlag 

for opgørelse af ejendomsværdiskat samt kommunale ejendomsskatter (grundskyld og 

dækningsafgift).  

 

Ved beregningen af grundskyld og dækningsafgift anvendes vurderingen fra og med det 

andet kalenderår efter vurderingsåret. Det betyder, at der er en forskydning på 2 år mel-

lem vurderingen og det tidspunkt, hvor vurderingen får betydning for grundskylden og 

dækningsafgiften. Med denne tidsmæssige forskydning har kommunerne kendskab til 
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det kommunale ejendomsbeskatningsgrundlag allerede ved kommunernes budgetlæg-

ning, herunder fastsættelse af grundskyldspromillen.  

 

Med lovforslaget er det tanken at fremrykke beskatningsgrundlaget fra 2019, således at 

den nuværende forskydning mellem vurderingsåret og beskatningsåret for grundskyld og 

dækningsafgift reduceres fra 2 til 1 år.  

 

 

II. Lovforslag af 14. december 2016 om fastfrysning af grundskyld 
Med et senere lovforslag af 14. december 2016 er det tanken at fastfryse grundskylden til 

det hidtidige niveau for alle ejendomme i 2017.  

 

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 blev den afgiftspligtige grundværdi for 

ejerboliger fastfrosset fra 2015 til 2016. Aftalen og det senere lovforslag herom fra de-

cember 2015 betød, at boligejere som udgangspunkt skulle betale samme beløb i grund-

skyld i 2016, som de gjorde i 2015.  

 

Formålet med det nu fremsatte lovforslag, der er en opfølgning på finanslovsaftalen for 

2017, er at fastfryse grundskylden – ikke blot for boligejere, men for alle landets ejen-

domme - i 2017.  

 

Det betyder, at alle ejendomsejere som udgangspunkt i kroner og øre skal betale det 

samme eller mindre i 2017 end i 2016. 

 

Der gælder dog den undtagelse til ovennævnte udgangspunkt, at hvis der sker væsentlige 

ændringer i ejendommens forhold, eller den pågældende kommune beslutter at forhøje 

grundskyldspromillen, kan det dog betyde, at skattebetalingen samlet set stiger. Ifølge 

det nu foreliggende lovforslag har ingen kommuner truffet beslutning om at hæve 

grundskyldspromillen i 2017, og fire kommuner har besluttet at nedsætte grundskylds-

promillen i 2017. 
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Fastfrysningen kan af tidsmæssige årsager ikke nå at blive indregnet i betalingen af 

grundskyldens første rate i 2017, men vil i stedet blive modregnet  i forbindelse med 

opkrævningen af ejendomsskat i 2. halvår 2017.  

 

Afslutningsvis bemærkes, at de foreslåede regler ikke har betydning for betaling af dæk-

ningsafgift. 

 
_______ o _______ 
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II. SPØRGSMÅL FRA LÆSERE 
 

Spørgsmål 1950 

 
Arbejdsgiverbetalte kurser  
 

Hej Tommy  

 

Min chef har bevilliget et 1-uges kursus til en kollega og jeg i Rom i maj 2017.  

 

Da vi begge har haft rigtig meget overtid i 2016, kan vi tage vores ægtefæller med - ikke 

på kurset, men på rejsen. Rejsen og hotelopholdet for vores ægtefæller betales altså af 

virksomheden. 

 

Min kollegas og mit spørgsmål er, om det er noget, som vi skal beskattes af? 

 

V.h. 

Kollegaerne 

 

Svar  

Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til, om det giver anledning til skattemæssi-

ge konsekvenser, at Deres og Deres kollegas ægtefælle deltager i rejsen til Rom.  

 

Indledningsvist bemærkes, at Deres arbejdsgivers betaling af Deres og Deres kollegas 

kursus i Rom, herunder indkvarteringsomkostninger m.v., som udgangspunkt ikke har 

skattemæssige konsekvenser for Dem, hvis der er tale om et erhvervsrelateret kursus, jf. 

nærmere nedenfor.  

 

En medarbejder skal efter loven ikke svare skat af medarbejderens fordel ved en ar-

bejdsgivers betaling af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne 

modtages fra arbejdsgiveren som led i ansættelsesforholdet. Der sondres herunder ikke 

mellem, om der er tale om grund-/videreuddannelse, eller om der er tale om efteruddan-

nelse. 
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Men der er efter loven en betingelse for skattefrihed, at arbejdsgiverens betaling vedrø-

rer en af følgende ydelser:  

1) Skole- eller deltagerbetaling.  

2) Ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannel-

sen eller kurset. 

3) Godtgørelser til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder inden for 

visse rammer 

4) Befordringsgodtgørelse indenfor visse rammer 

 

Endvidere er det præciseret i loven, at der ikke er skattefrihed for medarbejderen, hvis 

uddannelsen eller kurset udelukkende har privat karakter for modtageren.  

 

I praksis har skattevæsenet anlagt det synspunkt, at det er et krav for skattefriheden for 

uddannelsen/kurset, at der er et erhvervsmæssigt sigte for modtageren. I Skat´s vejled-

ning er synspunktet uddybet derhen, at det er tilstrækkeligt, at uddannelsen eller kurset 

har en vis erhvervsrelevans for modtageren, og videre, at det ikke er en betingelse, at 

uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren. Men hvis der er 

tale om rent hobby-/fritidsbetonede uddannelser eller kurser, skal medarbejderen beskat-

tes. Skat har støtte for disse synspunkter i lovforslaget fra 1999 vedrørende reglerne her-

om. 

 

Som allerede nævnt har Deres arbejdsgivers betaling af Deres og Deres kollegas kursus i 

Rom, herunder indkvarteringsomkostninger m.v., som udgangspunkt ikke skattemæssige 

konsekvenser for Dem, hvis der er tale om et erhvervsrelateret kursus. 

 

Vedrørende arbejdsgiverens betaling af udgifter i forbindelse med ægtefæller eller andre 

nærtståendes deltagelse i rejsen stiller sagen sig anderledes.  

 

Deltager medarbejderens ægtefælle i medarbejderens rejse, er der som det meget klare 

udgangspunkt tale om, at arbejdsgiveren afholder en privat udgift for medarbejderen. 
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Medarbejderen skal derfor beskattes af denne betaling som et løntillæg og dermed med 

op til højeste marginale beskatning.  

 

Svaret på Deres spørgsmål er derfor, at De og Deres kollega under de ovenfor anførte 

forudsætninger skal beskattes af den del af udgifterne vedrørende rejsen til Rom, som 

vedrører Deres respektive ægtefæller.  

 

 
Advokat Tommy V. Christiansen 

 


