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Folketinget 2019-20

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. juni 2020

Forslag
til

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
(Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger
vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.)
§1
I ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017,
som ændret ved § 3 i lov nr. 278 af 17. april 2018, § 1 i lov
nr. 1729 af 27. december 2018 og § 1 i lov nr. 1580 af 27.
december 2019, foretages følgende ændringer:
1. Overskriften til kapitel 9 affattes således:
»Kapitel 9
Fremskrivning, tilbageregning og regulering af
vurderinger.«
2. I § 38, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 6, stk. 1, nr. 4-8 eller 11«
til: »§ 6, stk. 1, nr. 4 eller 6-8«.
3. I § 38 indsættes som stk. 3-7:
»Stk. 3. Overstiger de tilbageregnede ejendomsværdier efter stk. 1, nr. 2 og 3, reduceret med 20 pct., de tidligere fastsatte ejendomsværdier i 2001-niveau og 2002-niveau, og
kan ejendomsejeren godtgøre, at ændringerne efter stk. 1, nr.
2 og 3, med sikkerhed ikke har medført en stigning i ejendommens værdi, fastholdes de eksisterende ejendomsværdier i 2001-niveau og 2002-niveau.
Stk. 4. De tilbageregnede ejendomsværdier efter stk. 1, nr.
4, kan ikke fastsættes til et beløb, der overstiger den tidligere værdi eller de tidligere værdier tilsammen. Ophører en
samlet vurdering, vil forholdet mellem de tilbageregnede
ejendomsværdier til 2001-niveau og 2002-niveau for de enkelte ejendomme efter stk. 1 skulle fastholdes ved begrænsningen efter 1. pkt. Begrænses de tilbageregnede værdier efter stk. 1 som nævnt i 1. og 2. pkt., betragtes de tilbageregnede værdier ikke som en ansættelse efter stk. 1 i relation til
ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 3, 2. pkt.
Stk. 5. Der foretages ved den førstkommende almindelige
vurdering eller omvurdering efter § 6 en forholdsmæssig re-

gulering af ejendomsværdien i 2001-niveau og 2002-niveau
ud fra ændringen i det registrerede boligareal, når der på en
ejendom er foretaget nedrivning eller om- eller tilbygning i
henhold til byggetilladelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 5.
Stk. 6. Der foretages ved den førstkommende almindelige
vurdering eller omvurdering efter § 6 en forholdsmæssig regulering af ejendomsværdien i 2001-niveau og 2002-niveau,
når fordeling efter § 35, § 36 eller § 37, stk. 1 eller 2, skal
foretages, eller hvor fordeling efter § 35, § 36 eller § 37, stk.
1 eller 2, skal ændres på grund af en ændring i de arealmæssige fordelinger, der har dannet grundlag for den fordeling,
der skal ændres, jf. § 6, stk. 1, nr. 11. Er der ikke foretaget
en fordeling af ejendomsværdien i 2001-niveau og 2002-niveau, foretages der en forholdsmæssig fordeling i ejendomsværdien i 2001-niveau og 2002-niveau svarende til fordelingen efter § 35, § 36 eller § 37, stk. 1 eller 2. Er der foretaget
en fordeling af ejendomsværdien i 2001-niveau og 2002-niveau, foretages en forholdsmæssig regulering af fordelingen
i 2001-niveau og 2002-niveau ud fra ændringen i det registrerede boligareal, der har dannet grundlag for fordelingen.
Stk. 7. Er betingelserne i både stk. 1 og 5 eller både stk. 1
og 6 opfyldt, foretages der alene en tilbageregning efter stk.
1.«
4. I § 39 indsættes efter »§ 38«: », stk. 1«.
5. § 40 affattes således:
»§ 40. Der foretages i følgende tilfælde ved den førstkommende almindelige vurdering eller omvurdering efter § 6 en
tilbageregning af grundværdien til basisåret, jf. § 42, stk. 2,
ved at gange den fastsatte grundværdi efter § 15, stk. 2, med
en kommunespecifik andel efter § 48 a, jf. dog stk. 2 og 4:
1) Når en ejendom bliver omfattet af pligten til at betale
grundskyld efter lov om kommunal ejendomsskat.
2) Når en samlet vurdering etableres, ændres eller ophører, jf. § 2, stk. 3.
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3)

Når der sker ændring af ejendommens grundværdi som
følge af ændrede anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder.
4) Når væsentlig ikke hidtil kendt forurening dokumenteres.
5) Når afhjælpning af væsentlig forurening konstateres,
forudsat at hidtidig afgiftspligtig grundværdi, jf. § 1,
stk. 2, i lov om kommunal ejendomsskat, er ansat på
grundlag af grundens værdi i forurenet stand.
6) Når byggemodning er færdiggjort.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 4-6, gælder ikke for produktionsjord, jf.
§ 28, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Er der på tidspunktet for tilbageregningen af
grundværdien efter stk. 1 foretaget en fordeling af grundværdien på flere kommuner, jf. § 37, stk. 3, foretages beregningen efter stk. 1 for hver enkelt kommune med den kommunespecifikke andel efter § 48 a.
Stk. 4. Overstiger den tilbageregnede grundværdi efter
stk. 1 reduceret med 20 pct. og reguleret frem til det aktuelle
skatteår efter § 1, stk. 3, i lov om kommunal ejendomsskat
beregningsgrundlaget for grundskylden fra det foregående
skatteår efter § 1, stk. 2, i lov om kommunal ejendomsskat
reguleret frem til det aktuelle skatteår efter § 1, stk. 3, i lov
om kommunal ejendomsskat, og kan ejendomsejeren godtgøre, at ændringen efter stk. 1 med sikkerhed ikke har medført en stigning i ejendommens grundværdi, fastholdes det
eksisterende beregningsgrundlag efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov
om kommunal ejendomsskat.
Stk. 5. Der foretages ved den førstkommende almindelige
vurdering eller omvurdering efter § 6 en forholdsmæssig regulering af grundværdien i basisåret, jf. § 42, stk. 1, når der
på en ejendom, som er omfattet af pligten som nævnt i stk.
1, nr. 1, sker ændring af ejendommens grundareal eller af
ejerlejligheders fordelingstal. Er der foretaget en fordeling
af grundværdien i basisåret på flere kommuner, foretages i
stedet en forholdsmæssig regulering af værdien af jorden i
de enkelte kommuner ud fra ændringen i det registrerede
grundareal i den pågældende kommune. En regulering efter
1. og 2. pkt. betragtes ikke som en ansættelse efter denne lov
i relation til § 1, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunal ejendomsskat.
Stk. 6. Er betingelserne i både stk. 1 og 5 opfyldt, foretages der alene en tilbageregning af grundværdien efter stk. 1.
Stk. 7. Er der på tidspunktet for fastsættelsen af den tilbageregnede grundværdi efter stk. 1 givet et grundforbedringsfradrag, jf. §§ 22 og 23, gives tilsvarende et grundforbedringsfradrag i ansættelsen efter stk. 1 reguleret til samme
andel af den tilbageregnede grundværdi som den andel,
grundforbedringsfradraget efter §§ 22 og 23 udgør af grundværdien efter § 15, stk. 2. Grundforbedringsfradraget efter 1.
pkt. kan ikke fastsættes til et større fradrag end det fradrag,
der er givet efter §§ 22 og 23.
Stk. 8. Er der på tidspunktet for reguleringen af grundværdien efter stk. 5 givet et grundforbedringsfradrag, jf. §§ 22
og 23, foretages en tilsvarende regulering af grundforbedringsfradraget i basisåret, forudsat at et sådant fradrag var
givet i basisåret. Grundforbedringsfradraget efter 1. pkt. kan

dog ikke overstige det fradrag, der oprindelig var givet i basisåret.«
6. I § 41, stk. 1, ændres i 1. pkt. »nr. 1-3« til: »nr. 1, og stk.
5«, og i 2. pkt. ændres »nr. 4« til: »nr. 2«.
7. I § 41, stk. 2, ændres i 1. pkt. »nr. 5-8« til: »nr. 3-5«, og i
2. pkt. ændres »nr. 9« til: »nr. 6«.
8. I § 42, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »basisåret«: »i § 40,
stk. 5,«.
9. § 42, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. For ejendomme omfattet af § 40, stk. 1, fastsættes
basisåret til året før vurderingsåret.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.
10. I § 42, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes
efter »basisåret«: »efter stk. 1«.
11. § 42, stk. 4, 2. pkt., ophæves.
12. § 43 affattes således:
»§ 43. Er den ene eller begge ejendomsværdier, der anvendes for beregningen af ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 2 og 3, som følge af
særlige omstændigheder ansat væsentligt for lavt, foretages
ved den næstkommende almindelige vurdering eller omvurdering efter § 6 en tilbageregning efter § 38, stk. 1.
Stk. 2. Er grundværdien, der danner grundlag for beregningen efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om kommunal ejendomsskat, som følge af særlige omstændigheder ansat væsentligt
for lavt, foretages ved den næstkommende almindelige vurdering eller omvurdering efter § 6 en tilbageregning efter §
40, stk. 1.«
13. I § 44, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 38-43« til: »§ 38, stk.
1,«.
14. Efter § 48 indsættes i kapitel 9:
»§ 48 a. De kommunespecifikke andele til brug for ansættelse efter § 40, stk. 1, er fastsat i bilag 1.«
15. I § 64, stk. 2, indsættes som nr. 10:
»10) Ejendomsværdiskat betalt af en ejendomsejer for det
skatteår, hvori ejendomsejeren dør.«
16. § 64, stk. 4, ophæves.
17. I § 67, stk. 2, 1. pkt., ændres »snarest derefter« til: »snarest muligt derefter, jf. dog stk. 3«.
18. § 67, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Resultatet af genberegningen af ejendomsværdiskatten for 2020 for ejendomme, der efter § 5 vurderes pr. 1.
januar 2020, jf. § 73, og en eventuel kompensation, jf. § 74,
meddeles tidligst ejeren den 1. januar 2022.«
19. I § 73, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
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»Genberegningen sker på grundlag af de registreringer,
som har dannet grundlag for skatteopkrævningen, medmindre told- og skatteforvaltningen bliver opmærksom på, at
disse registreringer må anses for åbenbart urigtige.«
20. § 73, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Klage over vurderingen pr. 1. januar 2020 eller
pr. 1. januar 2021 for ejendomme, der ikke vurderes pr. 1.
januar 2020, modtaget i skatteankeforvaltningen efter 90
dage fra dateringen af meddelelsen som nævnt i § 89, stk. 8,
1. pkt., medfører ikke genberegning, jf. stk. 5. Tilsvarende
gælder, hvis en vurdering som nævnt i 1. pkt. genoptages eller revideres efter udløbet af fristen i § 89, stk. 7.«

efter § 75, stk. 1, hvis told- og skatteforvaltningen bliver opmærksom på en åbenbar fejl ved kompensationen og kompensationen som følge af fejlen er for høj. Der kan samtidig
meddeles et nyt tilbud om kompensation, jf. § 74, og træffes
afgørelse om, at tilbagebetalingsordningen ikke kan anvendes, jf. § 64, stk. 2 og 3.«
28. I § 77, stk. 1, indsættes efter »almindelige vurderinger«:
»og omvurderinger«, og »eller anmodes genoptaget efter
skatteforvaltningslovens § 33 inden udløbet af klagefristen
for vurderingen pr. 1. januar 2020 eller pr. 1. januar 2021
for ejendomme, der ikke vurderes pr. 1. januar 2020« ændres til: »inden udløbet af klagefristen i § 89, stk. 1, 2. pkt.,
eller stk. 2, 2. pkt«.

21. I § 74, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 67, stk. 2« til: »§ 73«.
22. I § 75, stk. 1, 1. pkt., ændres », når fristen for klage over
vurderingen pr. 1. januar 2020 henholdsvis pr. 1. januar
2021 udløber, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3,
medmindre denne vurdering er påklaget« til: »tidligst efter
90 dage fra dateringen af meddelelsen som nævnt i § 89, stk.
8, 1. pkt., medmindre vurderingen pr. 1. januar 2020 henholdsvis pr. 1. januar 2021 er påklaget inden 90 dage fra dateringen af meddelelsen som nævnt i § 89, stk. 8, 1. pkt«.
23. I § 75, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »påklaget«: »inden
90 dage fra dateringen af meddelelsen som nævnt i § 89, stk.
8«.
24. I § 75, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»Afvises en klage indgivet inden for fristen i 1. pkt. af
skatteankeforvaltningen, et vurderingsankenævn eller
Landsskatteretten, indtræder krav på kompensation på det
tidspunkt, hvor afgørelsen om afvisning er truffet, jf. dog §
77. Indbringes afgørelsen om afvisning for domstolene, indtræder krav på kompensation, når sagen er endeligt afsluttet,
medmindre der gives medhold i, at der skal ske realitetsbehandling, jf. dog § 77.«
25. I § 75, stk. 5, indsættes som 2.-4. pkt.:
»Er kompensationsbeløbet overført til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på modregning efter § 4 a i
lov om offentlige betalinger m.v., forrentes beløbet med en
årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. §
8 b, stk. 2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder tilsvarende anvendelse. Renten tilskrives fra den 1. januar i året efter modtagelsen af beløbet hos restanceinddrivelsesmyndigheden.«
26. § 76, stk. 3, ophæves.
27. Efter § 76 indsættes:
»§ 76 a. Har en nuværende eller tidligere ejer ikke modtaget et tilbud om kompensation efter § 74, stk. 1, bortfalder
ethvert krav på kompensation 3 år efter udløbet af klagefristen efter § 89, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, 2. pkt.
Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde et
tilbud om kompensation eller en udbetalt kompensation indtil 3 år efter tidspunktet, hvor krav på kompensation opstår

29. I § 77, stk. 1, indsættes som 2.-4. pkt.:
»Afviser skatteankeforvaltningen, et vurderingsankenævn
eller Landsskatteretten en klage over en vurdering efter 1.
pkt. indgivet inden for fristen i 1. pkt., udbetales der uanset
1. pkt. kompensation på grundlag af den vurdering, afgørelsen om afvisning vedrører. Krav på kompensation efter §
75, stk. 1, indtræder på det tidspunkt, hvor afgørelsen om afvisning er truffet. Indbringes afgørelsen om afvisning for
domstolene, indtræder krav på kompensation, når sagen er
endeligt afsluttet, medmindre der gives medhold i, at der
skal ske realitetsbehandling, jf. dog stk. 2.«
30. I § 77, stk. 2, 1. pkt., ændres »på tidspunktet for udløbet
af fristen for klage over vurderingen pr. 1. januar 2020 henholdsvis vurderingen pr. 1. januar 2021« til: »inden udløbet
af klagefristen i § 89, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, 2. pkt.«, og
efter »udbetaling« indsættes: »til alle, der hæfter for de oprindelig beregnede skatter, jf. § 74, stk. 2,«, og i 2. pkt. udgår »på udbetalingstidspunktet, jf. 1. pkt.,«.
31. I § 77, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»Klagesager som nævnt i 1. pkt. kan anses for endeligt afsluttet, når der er truffet afgørelse i klagesagen, uanset at en
eller flere nuværende eller tidligere ejere ikke har modtaget
afgørelsen. Tilsvarende gælder genoptagelsessager som
nævnt i 2. pkt.«
32. I § 78 ændres »65-77« til: »64-77«, og efter »administrativ myndighed« indsættes: »og kan ikke ændres eller berigtiges«.
33. I § 78 indsættes som 2. pkt.:
»Afgørelser efter §§ 64-77 træffes uden partshøring.«
34. I § 81 indsættes som stk. 5 og 6:
»Stk. 5. Ansættelsen af ejendomsværdien og grundværdien pr. 1. januar 2020 foretages på grundlag af ejendommenes størrelse og forholdene i øvrigt den 31. december 2019.
Vurderingen sker efter prisforholdene på dette tidspunkt.
Stk. 6. En vurdering pr. 1. januar 2020 genoptages efter
anmodning fra en klageberettiget efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2. Anmodningen om genoptagelse skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen senest 90 dage
fra datering af den i § 89, stk. 8, 1. pkt., nævnte meddelelse
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og kan tidligst indgives på tidspunktet for datering af denne
meddelelse. Genoptages vurderingen pr. 1. januar 2020 efter
anmodning som nævnt i stk. 1, ansættes ejendomsværdien
og grundværdien på grundlag af ejendommens størrelse og
forhold i øvrigt og prisforhold den 1. januar 2020. Anmodes
en vurdering genoptaget efter 1. pkt., bortfalder den almindelige vurdering pr. 1. januar 2020. Den bortfaldne vurdering erstattes af vurderingen ansat efter 3. pkt., som herefter
udgør vurderingen pr. 1. januar 2020. Er der ikke sket ændring af ejendommens størrelse eller forhold i øvrigt eller
prisforholdene den 1. januar 2020, ansættes vurderingen efter 3. pkt. som den bortfaldne vurdering og udgør herefter
vurderingen pr. 1. januar 2020. Der kan ikke klages over
vurderinger som nævnt i § 89, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1.
pkt., efter anmodning om genoptagelse efter 1. pkt. og indtil
datering af meddelelsen efter 10. pkt. Alle klager over den
almindelige vurdering efter § 5 og vurderinger som nævnt i
§ 89, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., anses for tilbagekaldt
og bortfalder samtidig med anmodningen om genoptagelse
efter 1. pkt., jf. dog 9. pkt. Klage over vurderingen pr. 1. januar 2020 modtaget inden udløbet af fristen i 2. pkt. overgår
til behandling hos told- og skatteforvaltningen som anmodning efter 1. pkt., hvis klagen helt eller delvis vedrører ansættelse på grundlag af ejendommens størrelse eller prisforhold eller forhold i øvrigt den 1. januar 2020. Ny meddelelse
efter § 89, stk. 8, 1. pkt., udsendes samtidig med vurderingen efter 3. pkt.«
35. I § 83, stk. 4, 1. pkt., ændres »skatteforvaltningslovens §
35 a, stk. 3« til: »§ 89, stk. 7«.
36. § 89, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:
»Skatteforvaltningen udsender meddelelse om almindelige vurderinger og omvurderinger, der er foretaget fra den 1.
oktober 2013 og indtil denne lovs ikrafttræden eller efter §§
87 og 88, af ejendomme, der 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,
vurderes i lige år som ejerboliger, senest samtidig med meddelelse efter stk. 8. Klage over vurderinger som nævnt i 1.
pkt. skal være modtaget i skatteankeforvaltningen senest 90
dage fra datering af meddelelsen efter stk. 8.«
37. I § 89, stk. 1, 6. pkt., og stk. 2, 6. pkt., udgår »20 b,«.
38. § 89, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:
»Skatteforvaltningen udsender meddelelse om almindelige vurderinger og omvurderinger, der er foretaget fra den 1.
oktober 2014 og indtil denne lovs ikrafttræden eller efter §§
87 og 88, af ejendomme, der 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,
vurderes i ulige år, senest samtidig med meddelelse efter
stk. 8. Klage over vurderinger som nævnt i 1. pkt. skal være

modtaget i skatteankeforvaltningen senest 90 dage fra datering af meddelelsen efter stk. 8.«
39. I § 89, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Den myndighed, der har foretaget den påklagede vurdering som nævnt i stk. 1 og 2, behandler spørgsmålet om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5, på
baggrund af prisforholdene i vurderingsåret.«
40. I § 89 indsættes som stk. 5-10:
»Stk. 5. Træffes der afgørelse efter § 76 a, stk. 2, 1. pkt.,
genåbnes klageadgangen efter stk. 1 og 2 med en frist på 90
dage fra datering af afgørelsen.
Stk. 6. Meddelelse om almindelige vurderinger og omvurderinger som nævnt i stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., skal
indeholde en henvisning til, hvor resultatet af disse vurderinger kan findes, en overordnet henvisning til de retsregler,
i henhold til hvilke de omfattede vurderinger er foretaget, og
en generel vejledning om klageadgangen med overordnet
angivelse af klageinstans, fremgangsmåde ved indgivelse af
klage og klagefrister.
Stk. 7. Klage over den almindelige vurdering pr. 1. januar
2020 eller pr. 1. januar 2021 for ejendomme, der ikke vurderes pr. 1. januar 2020, skal være modtaget i skatteankeforvaltningen senest 90 dage fra modtagelsen af meddelelsen
som nævnt i stk. 8. Der kan klages over vurderinger som
nævnt i 1. pkt. fra datering af meddelelsen, jf. stk. 8. Det
samme gælder vurderinger efter § 81, stk. 6, 3. pkt. Vurderinger som nævnt i 1. pkt. kan tidligst anmodes genoptaget
eller varsles genoptaget eller revideret af egen drift efter udløbet af klagefristen i 1. pkt., jf. dog § 81, stk. 6.
Stk. 8. Der udsendes særskilt meddelelse om igangsættelse af klagefristerne efter denne lov. Meddelelse efter 1. pkt.
udsendes samtidig med afgørelser efter kapitel 13 eller snarest muligt derefter.
Stk. 9. Ved klage over en vurdering som nævnt i stk. 1 eller 2 skal meddelelsen efter stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, 1.
pkt., og meddelelsen efter stk. 8 følge med klagen. Klages
der over en vurdering som nævnt i stk. 1 eller 2 efter genåbning af klagefristen efter stk. 5, skal meddelelsen efter stk.
1, 1. pkt., eller stk. 2, 1. pkt., følge med klagen. Ved klage
over den almindelige vurdering pr. 1. januar 2020 eller pr. 1.
januar 2021 for ejendomme, der ikke vurderes pr. 1. januar
2020, skal vurderingen, der påklages, og meddelelsen efter
stk. 8 følge med klagen. Klages der over en vurdering som
nævnt i stk. 1 eller 2 efter udløbet af klagefristen i stk. 1, 1.
pkt., eller stk. 2, 1. pkt., afvises klagen af skatteankeforvaltningen, uanset om der foreligger særlige omstændigheder
efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, 2. pkt.
Stk. 10. Ved klage over vurderinger, som er omfattet af §§
87 og 88 og § 89, stk. 1 og 2, skal der betales et klagegebyr
på 400 kr. (2010-niveau) for hver vurdering, der klages
over. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
Tilsvarende gælder ved klage over afslag på genoptagelse af
vurderinger omfattet af 1. pkt.«
41. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne lov.
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§2
I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 486
af 14. maj 2013, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 688 af 8.
juni 2017, § 4 i lov nr. 278 af 17. april 2018 og § 3 i lov nr.
1729 af 27. december 2018 og senest ved § 3 i lov nr. 1580
af 27. december 2019, foretages følgende ændringer:
1. I § 4 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »§ 38«: », stk. 1,«.
2. I § 4 a, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »indkomståret«: », jf.
dog stk. 7«.
3. I § 4 a indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
»Stk. 7. For ejendomme, hvor der er sket nybyggeri, jf.
ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 4, eller ejendomme omfattet af ejendomsvurderingslovens § 38, stk. 1, nr. 1,
ansætter told- og skatteforvaltningen et foreløbigt beregningsgrundlag for indkomståret efter § 3 til brug for opkrævningen af ejendomsværdiskat frem til tidspunktet for
udsendelse af den første almindelige vurdering eller omvurdering efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6 efter ændringen. Det foreløbige beregningsgrundlag efter 1. pkt.
fastsættes med udgangspunkt i forholdene på og prisniveauet for ejendommen pr. 1. januar i det førstkommende vurderingsår efter ændringen. Det foreløbige beregningsgrundlag
efter 1. pkt. er ikke bindende og kan frit ændres af ejendomsejeren.«
Stk. 7 bliver herefter stk. 8.
4. I § 5, 1. pkt., ændres »10 promille« til: »9,2 promille«.
5. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 promille« til: »1,8 promille«.
6. I § 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., og § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »4
promille« til: »3,7 promille«.
§3
I lov om lån til betaling af grundskyld m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013, som ændret
ved lov nr. 1555 af 13. december 2016, § 10 i lov nr. 688 af
8. juni 2017, § 1 i lov nr. 278 af 17. april 2018 og § 4 i lov
nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende
ændringer:
1. I overskriften til kapitel 2 ændres »2018-2020« til: »fra
2018«.
2. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »2018-2020« til: »fra 2018«.
3. I § 9, stk. 3, 1. pkt., ændres »i perioden 2018-2020« til: »i
2018 eller senere«.
§4
I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1104 af 22. august 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov
nr. 179 af 1. marts 2016, § 2 i lov nr. 61 af 16. januar 2017,

§ 1 i lov nr. 227 af 7. marts 2017, § 2 i lov nr. 688 af 8. juni
2017 og § 5 i lov nr. 1729 af 27. december 2018 og senest
ved § 4 i lov nr. 1580 af 27. december 2019, foretages
følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 3, indsættes som 6. og 7. pkt.:
»For ejerboliger, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, udgør
reguleringsprocenten 2,8 pct. i 2022. For alle afgiftspligtige
ejendomme udgør reguleringsprocenten 2,8 pct. fra 2023.«
2. I § 1, stk. 4, 1. og 3. pkt., § 32, stk. 2, 1. og 4. pkt., og stk.
4, 1. og 4. pkt., ændres »nr. 1, 2 eller 5« til: »nr. 1 eller 3,
eller stk. 5«.
3. I § 2 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. For skatteårene 2021-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte grundskyldpromillen efter stk. 1 og 2
højere end promillen for skatteåret 2020.«
4. I § 8 A, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »tilbageregning«:
»eller regulering«, og »nr. 5« ændres til: »nr. 3«.
5. I § 23, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:
»For skatteårene 2021-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte promillerne for dækningsafgift efter 3. og 4.
pkt. højere end promillerne for skatteåret 2020 eller indføre
dækningsafgift.«
6. I § 23 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»For skatteårene 2021-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte promillen efter 1. pkt. højere end promillen for
skatteåret 2020 eller indføre dækningsafgift.«
7. I § 27, stk. 2, indsættes efter »§§ 5 og 6«: », jf. dog stk.
3«.
8. I § 27 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. For ejendomme, der bliver omfattet af pligten til
at betale grundskyld, jf. ejendomsvurderingslovens § 40,
stk. 1, nr. 1, i vurderingsåret før skatteåret, ansætter told- og
skatteforvaltningen en foreløbig afgiftspligtig grundværdi
for skatteåret efter § 1, stk. 2, som foreløbigt beregningsgrundlag for opkrævningen af grundskyld frem til udsendelse af den første almindelige vurdering eller omvurdering efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6 efter ændringen.
Det foreløbige beregningsgrundlag efter 1. pkt. fastsættes
med udgangspunkt i forholdene på og prisniveauet for ejendommen pr. 1. januar i det første vurderingsår efter ændringen. Det foreløbige beregningsgrundlag efter 1. pkt. er ikke
bindende og kan frit ændres af ejendomsejeren.«
Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.
9. I § 27, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., indsættes
efter »stk. 2«: »eller 3«.
10. I § 27, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som 4. pkt.:
»Er vurderingen efter stk. 2 og 3 ikke offentliggjort inden
betalingen af den sidste rate, udsendes der særskilt opkrævning af eventuel manglende grundskyld med frist den første
i den anden måned efter udsendelsen af opkrævningen.«
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§5
I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af
13. maj 2020, som ændret ved § 1 i lov nr. 1125 af 19.
november 2019, foretages følgende ændringer:
1. I § 4 a, stk. 2, udgår »§ 20 b, stk. 3, og«.
2. § 20 b, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer i afgørelsesperioden, jf. stk. 1, afgørelse på grundlag af de oplysninger,
der foreligger ved afgørelsesperiodens indtræden.«
3. Efter § 33 a indsættes før overskriften før § 34:
»Afskæring af genoptagelse og revision af visse vurderinger
§ 33 b. Fra og med den 1. november 2020 kan told- og
skatteforvaltningen ikke i medfør af §§ 33, 33 a og 34 af
egen drift genoptage eller varsle revision af vurderinger, der
er foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88.
Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, for så vidt angår
vurderinger foretaget efter 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, § 1 i lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen genoptager ikke vurderinger som nævnt i stk. 1 og 2 på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november
2020 eller senere.«

ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny
vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af
vurderingssager og ændringer som følge af en ny
ejendomsvurderingslov m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr.
1376 af 4. december 2017, § 10 i lov nr. 278 af 17. april
2018, § 10 i lov nr. 1729 af 27. december 2018 og § 2 i lov
nr. 1125 af 19. november 2019, foretages følgende ændring:
1. § 22, stk. 9, ophæves.
§7
I lov nr. 1125 af 19. november 2019 om ændring af
skatteforvaltningsloven (En ny ankenævnsstruktur og en
hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen
omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af
afgørelser om refusion af udbytteskat eller afslag på
anmodninger om refusion af udbytteskat) foretages følgende
ændringer:
1. I § 3, stk. 6, 1. pkt., stk. 7, 1. pkt., og stk. 9-11, udgår »§
20 b, stk. 3, og«.
2. § 3, stk. 7, 2. pkt., ophæves.
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2020.
Stk. 2. § 2, nr. 4-6, har virkning fra og med indkomståret
2021.

4. § 35 a, stk. 3, 4. pkt., ophæves.
§6
I lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af
skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat,
Folketinget, den 25. juni 2020
HENRIK DAM KRISTENSEN
/ Erling Bonnesen
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Bilag 1
»Bilag 1
Kommunespecifikke andele, jf. ejendomsvurderingslovens § 48 a
Kommune

Andel

Kommune

Andel

Kommune

Andel

Albertslund

0,529

Hillerød

0,486

Rebild

0,515

Allerød

0,486

Hjørring

0,660

Ringkøbing-Skjern

0,731

Assens

0,753

Holbæk

0,556

Ringsted

0,555

Ballerup

0,512

Holstebro

0,668

Roskilde

0,462

Billund

0,661

Horsens

0,576

Rudersdal

0,549

Bornholm

0,585

Hvidovre

0,351

Rødovre

0,339

Brøndby

0,439

Høje-Taastrup

0,434

Samsø

0,425

Brønderslev

0,633

Hørsholm

0,530

Silkeborg

0,609

Dragør

0,454

Ikast-Brande

0,611

Skanderborg

0,502

Egedal

0,546

Ishøj

0,316

Skive

0,744

Esbjerg

0,539

Jammerbugt

0,533

Slagelse

0,692

Fanø

0,532

Kalundborg

0,721

Solrød

0,505

Favrskov

0,702

Kerteminde

0,605

Sorø

0,657

Faxe

0,700

Kolding

0,641

Stevns

0,462

Fredensborg

0,572

København

0,237

Struer

0,869

Fredericia

0,607

Køge

0,442

Svendborg

0,613

Frederiksberg

0,213

Langeland

0,755

Syddjurs

0,532

Frederikshavn

0,511

Lejre

0,516

Sønderborg

0,789

Frederikssund

0,587

Lemvig

0,777

Thisted

0,685

Furesø

0,444

Lolland

0,801

Tønder

0,883

Faaborg-Midtfyn

0,751

Lyngby-Taarbæk

0,429

Tårnby

0,363

Gentofte

0,410

Læsø

0,432

Vallensbæk

0,428

Gladsaxe

0,382

Mariagerfjord

0,647

Varde

0,646

Glostrup

0,422

Middelfart

0,461

Vejen

0,695

Greve

0,469

Morsø

0,686

Vejle

0,556

Gribskov

0,579

Norddjurs

0,570

Vesthimmerland

0,621

Guldborgsund

0,769

Nordfyns

0,688

Viborg

0,783

Haderslev

0,698

Nyborg

0,589

Vordingborg

0,764

Halsnæs

0,454

Næstved

0,762

Ærø

0,702

Hedensted

0,675

Odder

0,627

Aabenraa

0,766

Helsingør

0,561

Odense

0,412

Aalborg

0,384

Herlev

0,320

Odsherred

0,495

Aarhus

0,341

Herning

0,699

Randers

0,674

8

«

