Til lovforslag nr. L 92 B

Folketinget 2016-17

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. januar 2017

Forslag
til

Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om
kommunal ejendomsskat
(Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget og udvidelse af den ekstraordinære
revisionsbestemmelse)
§1
I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret
ved § 13 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1635 af
26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014, § 7 i
lov nr. 1883 af 29. december 2015 og § 2 i lov nr. 1887 af
29. december 2015, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, 2. pkt., ændres »ulige« til: »lige«, og i 3. pkt. ændres
»lige« til: »ulige«.
2. Overskriften før § 42 affattes således:
»H. Særlige bestemmelser om vurderingerne i årene 2017
og 2018«.
3. §§ 42 og 43 affattes således:
»§ 42. Almindelig vurdering pr. 1. oktober 2017 af ejerboliger sker ved videreførelse af den seneste af følgende ansættelser, jf. dog stk. 4:
1) Ansættelser foretaget ved den almindelige vurdering
pr. 1. oktober 2011.
2) Ansættelser foretaget ved senere omvurdering, jf. § 3,
ved omvurdering foretaget pr. 1. oktober 2013 i medfør
af § 42, stk. 3, som indsat ved lov nr. 1635 af 26. december 2013 eller ved omvurdering pr. 1. oktober 2015
i medfør af § 42, stk. 2, som affattet ved lov nr. 1535 af
27. december 2014.
3) Ansættelser foretaget senere end pr. 1. oktober 2011 efter § 4, jf. § 45, stk. 1.
4) Ansættelser som følge af genoptagelse eller anden ændring af vurderinger som nævnt i nr. 1-3 foretaget af
told- og skatteforvaltningen, af et vurderingsankenævn,
af Landsskatteretten eller af domstolene.

5)

Ansættelser som nævnt i § 44, stk. 5.
Stk. 2. Der foretages omvurdering af ejerboliger, som pr.
1. oktober 2017 opfylder betingelserne for omvurdering, jf.
§ 3. Vurdering som nævnt i 1. pkt. betragtes som en almindelig vurdering.
Stk. 3. Vurderinger og ansættelser som nævnt i stk. 1 og 2
foretages efter prisforholdene pr. 1. oktober 2011.
Stk. 4. Ansættelser af ejendomsværdier og grundværdier
ved vurderinger som nævnt i stk. 1-3 nedsættes med 5 pct.
af ejendomsværdien til og med 500.000 kr. samt af grundværdien til og med 100.000 kr. og med 2,5 pct. for den del
af vurderingerne, der ligger over de nævnte beløb. De beregnede nedsættelser efter 1. pkt. reduceres med 1.250 kr. pr.
50.000 kr., hvormed ejendomsværdien overstiger 750.000
kr., dog maksimalt med 12.500 kr., og med 250 kr. pr.
10.000 kr., hvormed grundværdien overstiger 150.000 kr.,
dog maksimalt med 2.500 kr. Ved fordeling af ejendomsværdi og grundværdi efter § 33 eller efter anden lovgivning
fordeles nedsættelsen efter 1. og 2. pkt. forholdsmæssigt.
§ 43. Almindelig vurdering pr. 1. oktober 2018 af andre
ejendomme end ejerboliger sker ved videreførelse af den seneste af følgende ansættelser, jf. dog stk. 4:
1) Ansættelser foretaget ved den almindelige vurdering
pr. 1. oktober 2012.
2) Ansættelser foretaget ved senere omvurdering, jf. § 3,
ved omvurdering foretaget pr. 1. oktober 2014 i medfør
af § 43, stk. 2, som indsat ved lov nr. 1635 af 26. december 2013 eller ved omvurdering foretaget pr. 1. oktober 2016 i medfør af § 43, stk. 2, som affattet ved lov
nr. 1535 af 27. december 2014.
3) Ansættelser foretaget senere end pr. 1. oktober 2012 efter § 4.
4) Ansættelser som følge af genoptagelse eller anden ændring af vurderinger som nævnt i nr. 1-3 foretaget af
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told- og skatteforvaltningen, af et vurderingsankenævn,
af Landsskatteretten eller af domstolene.
5) Ansættelser som nævnt i § 44, stk. 5.
Stk. 2. Der foretages omvurdering af ejendomme som
nævnt i stk. 1, som pr. 1. oktober 2018 opfylder betingelserne for omvurdering, jf. § 3. Vurdering som nævnt i 1. pkt.
betragtes som en almindelig vurdering.
Stk. 3. Vurderinger og ansættelser som nævnt i stk. 1 og 2
foretages efter prisforholdene pr. 1. oktober 2012.
Stk. 4. For beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder nedsættes grundværdierne ved vurderinger som nævnt
i stk. 1-3 med 2,5 pct.«
4. I § 44, stk. 1, ændres »og pr. 1. oktober 2015« til: », pr. 1.
oktober 2015 og pr. 1. oktober 2017«, og »1. oktober 2017«
ændres til: »1. oktober 2018«.
5. I § 44, stk. 3, ændres »og pr. 1. oktober 2016« til: », pr. 1.
oktober 2016 og pr. 1. oktober 2018«, og »1. oktober 2018«
ændres til: »1. oktober 2019«.
6. I § 44, stk. 5, 1. pkt., ændres »1. januar 2018« til: »1. januar 2019«, og »1. januar 2019« ændres til: »1. januar
2020«.
7. I § 44, stk. 5, 1. pkt., udgår »i form af en nedsættelse af
vurderingen«.

§2
I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1104 af 22. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr.
1887 af 29. december 2015 og § 1 i lov nr. 179 af 1. marts
2016, foretages følgende ændringer:
1. I § 26, stk. 2, udgår »andet«.
2. I § 27 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Forfalder en rate, jf. stk. 1, på et tidspunkt, hvor
en vurdering foretaget det forudgående år endnu ikke er offentliggjort, beregnes raten foreløbigt på grundlag af den senest forudgående offentliggjorte almindelige vurdering eller
omvurdering, jf. §§ 1 og 3 i lov om vurdering af landets faste ejendomme.
Stk. 3. En eventuel difference mellem den foreløbige beregning, jf. stk. 2, og den endelige beregning fordeles på
årets øvrige rater. Er den endelige beregning mindre end den
opkrævede foreløbige rate, udbetales det overskydende beløb til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, senest den 1. juli i
det pågældende år. Den skattepligtige har ved udbetaling efter denne dato krav på en rente i henhold til § 29, stk. 4.«
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.
3. I § 27 A ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.
§3

8. I § 44 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Behandlingen af klager over vurderinger som
nævnt i stk. 1 og 3 skal ske på baggrund af prisforholdene i
vurderingsåret.«

Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2017.
Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. januar 2018.
Stk. 3. § 2 har virkning fra den 1. januar 2019.

9. I § 45, stk. 3, ændres »1. marts 2018« til: »1. marts 2019«,
og »1. marts 2019« ændres til: »1. marts 2020«.
Folketinget, den 10. januar 2017
PIA KJÆRSGAARD
/ Bent Bøgsted

