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Abstract 

The taxation of real property is the cornerstone of local government finance around the world, and 

for good reason: the taxbase is broad, easily defined and immobile, and by taxing market value, 

governments are able to recoup some of the costs of providing services. The taxation of real 

property is also disliked by taxpayers around the world; they perceive it as a threat to their home 

and their private economy, and are distrustful of governments’ abilities to fairly and equally value 

and tax their properties. 

 Denmark is currently experiencing a lot of taxpayer unhappiness with the property taxes, 

and there are being taken steps, though lumbering, towards a new system of taxation. The current 

system is under fire for assessing home values too inconsistently and highly, and land values 

unequally.  

 This thesis examines the economic underpinnings of the taxation of real property, before 

carrying out a comparative study of the legal regimes in Denmark, Sweden and California, in 

regards to the taxation of owner-occupied, single-family houses. The study finds that the 

Scandinavian systems in their base form do well on almost all parameters specified in the literature 

- however, in both countries, exemptions and freezes drive a wedge between the taxable value, and 

the market value, thus minimising the tax revenue, distorting the market and creating inequality. 

The system in California, trying to protect homeowners from shocks while saving on administrative 

costs, sacrifices revenue-potential and equality, even reducing taxpayer mobility. 

 The thesis then discusses how the current unhappiness with the system in Denmark, may not 

stem from the system itself, but from unreasonable expectations about the accuracy of the system. 

The thesis recommends that the Danish government take the general unhappiness as an invitation to 

overhaul the system, aiming to create slightly more precise assessments, and countering the 

overvaluing of properties, by assessing at a lower rate of market value. The resulting decrease in 

revenue could be offset by phasing out the property value-freeze.  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1 - Om denne afhandling

1.1 - Indledning 

Danmark har beskattet borgere af værdien af deres ejendom i snart tusinde år. Fra at være et system 

der finansierede kronen, kirken og rigets beskyttelse, bidrager ejendomsskatterne nu til 

kommunernes finanser og betaler for de ydelser, der er med til at skabe værdi for boligejerne - 

infrastruktur, forsyningsnetværk, renovation, skole- og sundhedssystemer og meget andet.  

 Ejendomsskatter pålignes typisk på baggrund af markedsværdien af ejendomme, og da 

ejendomme omsættes sjældent, må denne markedsværdi vurderes af forvaltningen. Det er således 

særligt vigtigt, at forvaltningen er vurderingsopgaven moden - er der fejl i vurderingerne, risikerer 

de at skabe ulighed i beskatningen, påvirke provenuet, forstyrre markedets evne til effektivt at 

allokere ressourcer og skabe utilfredshed og modvilje i befolkningen. 

 En rapport fra Rigsrevisionen konkluderede i 2013, at SKAT, der forvalter 

ejendomsskattesystemet i Danmark, på flere punkter havde fejlet. Det blev blandt andet kritiseret, at 

vurderingerne ikke var præcise nok, og at ejendomme i vid udstrækning blev over- eller 

undervurderet. Rapporten affødte langvarig, kritisk opmærksomhed i pressen, der ofte kunne 

rapportere om sager, hvor borgere øjensynligt ikke blev behandlet lige, modtog vurderinger der 

umiddelbart var vilkårlige, eller hvor ændringer i deres betalinger var uforståelige. På politisk 

niveau blev vurderingerne suspenderet og spolet tilbage til tidligere års niveau som resultat af 

kritikken, ligesom der blev taget initiativ til en revurdering af hele systemet. 

 Det er ud fra denne polemik, at denne afhandling tager sit udgangspunkt. SKATs håndtering 

af området rejser mange spørgsmål: Hvordan kan det være, at så få vurderinger er præcise? Er 

systemet overhovedet det rette til opgaven? Kan der søges inspiration i udlandet? Hvordan bør 

politikerne indrette et nyt system? 
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1.2 - Problemformulering 

Denne afhandling vil undersøge og analysere retsreglerne og metoden for massevurdering og 

beskatning af parcelhuse i Danmark, Sverige og Californien. Desuden vil det vurderes, hvilke 

effekter systemerne har særligt på ligheden i beskatningen, men også på markedet og 

skatteprovenuet. Slutteligt perspektiveres resultatet af ovenstående til den nuværende situation i 

Danmark, med henblik på at foreslå alternativer til eventuelle svagheder, der tydeliggøres i 

analysen. 

1.3 - Afgrænsning 

Denne afhandling beskæftiger sig udelukkende med dansk, svensk, og amerikansk ret. Den 

amerikanske ret er yderligere begrænset til en behandling af retten i delstaten Californien, og vil 

ikke beskæftige sig med amerikansk ret på statsligt niveau. Fælles for alle tre retssystemer er, at 

deres respektive retstraditioner ikke vil blive behandlet yderligere, da disse forudsættes kendt for 

læseren. Her bemærkes blot, at der i udarbejdelsen af afhandlingen er taget højde for, at de 

overordnede systemer er forskellige (Common Law i Californien, og Civil Law i Danmark og 

Sverige ), således også i deres retsskabende egenskab. Der afgrænses fra problemstillinger, der 1

relaterer sig til personer, der er fuldt skattepligtige i andre lande end de pågældende, samt fra alle 

andre problemstillinger af international karakter, herunder eventuelle aspekter af EU-retslig 

karakterer. Selvom EU-retten spiller en stor rolle i dansk ret, er beskatning oftest ikke et EU-

anliggende, og langt de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster tillægger ejendomsskatteretten til 

kildelandet, hvorfor en udelukkende national tilgang kan anvendes. 

 Afhandlingen beskæftiger sig desuden udelukkende med den løbende beskatning af 

fritliggende en- eller tofamilieshuse, der tjener til bolig for ejeren, (hvad der typisk kaldes 

‘parcelhuse’) da det dels er dette område problemerne er udsprunget fra, dels er den mest 

almindelige form for ejerbolig i Danmark. Altså behandles ikke anden beskatning end den, der 

udspringer af ejerskab af fast ejendom, ligesom beskatningen af andre typer ejendomme, for 

eksempel ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse, erhvervsejendomme og ejendomme ejet af det 

 Tamm, Ditlev (2009), s. 77.1
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offentlige, ikke inkluderes. Beskatning ved afståelse af ejendom vil ikke behandles i opgaven, ej 

heller alternativer til løbende beskatning af fast ejendom. Desuden fokuseres udelukkende på 

omkostninger i forbindelse med betalingen af skatterne, og ikke andre skattefordele eller -ulemper, 

som eksempelvis skat på afkast af ejendom eller rentefradrag. 

 Der afgrænses fra behandlingen af de administrative opgaver ved beskatning af fast ejendom 

til de, der vedrører masse-vurderingen af ejendomme og den nærmere påligning af skatten, der 

følger denne vurdering, altså skattesatser og -fritagelser. Således afgrænses der fuldstændigt fra 

administrationen af opkrævningen, den egentlige betaling af skatten, samt mulighederne for 

påklagning af vurderingerne og den yderligere behandling af sådanne. Der afgrænses fra indgående 

matematiske og statistiske behandlinger af beskatningssystemernes delelementer, eksempelvis 

vurderingsfaktorer. Grundet det komplicerede og meget omfattende datagrundlag anvendes i høj 

grad udregninger omkring provenu og vurderingsresultater, foretaget af troværdige kilder, fremfor 

egne beregninger. Fokus i afhandlingen vil være på brede retsøkonomiske og retspolitiske 

betragtninger, hvorfor den vil centrere sig omkring overordnede delelementer i systemerne - der 

afgrænses således fra en nærmere matematisk behandling af vurderingen.  

1.4 - Metode og struktur 

Indeværende afhandling kredser grundlæggende om tre problemstillinger, der kan summeres som: 

Hvilke retslige regler gælder? Hvilke økonomiske effekter har reglerne? Og kan der laves retsregler, 

der har mere hensigtsmæssige effekter end de nuværende? Det juridiske spørgsmål vil besvares ved 

brug af den retsdogmatiske metode og belyses gennem komparativ ret. Det økonomiske spørgsmål 

besvares ved brug af den retsøkonomiske metode. Og det integrerede spørgsmål besvares med 

udgangspunkt i retsøkonomien og retspolitikken. 

 Retsdogmatisk metode; Første trin i behandlingen af problemstillingen vil være en 

retsdogmatisk analyse i afsnit 3. En retsdogmatisk analyse har til formål at udlede “gældende ret”. 

“Gældende ret” er et forsøg på at udlede retsstillingen ud fra det samlede juridiske materiale på et 

givent tidspunkt.  I det juridiske materiale undersøges eksempelvis ordlyden, sammenhængen, 2

forarbejderne til en lov, eller dommerens udtalelser til en dom og retssystemet som helhed, for at 

 Nielsen og Tvarnø (2011), s. 31. 2
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komme den faktiske retsstilling nærmere. Den retsdogmatiske analyse foretages i rækkefølgen 1) 

Regulering, 2) Retspraksis, 3) Sædvane, men denne skal ikke tolkes som en rangorden for de 

forskellige retskilder.  I denne afhandling foretages den retsdogmatiske undersøgelse separat på 3

retskilder i Danmark, Sverige og Californien, på området for ejendomsbeskatning, med henblik på 

at udlede retsregler af særlig relevans for at kunne foretage en komparativ analyse. 

 Komparativ ret; Efter den retsdogmatiske analyse, behandles resultatet i afsnit 3.4, der 

indeholder en komparativ analyse. De fleste lande i verden kræver betaling af skat fra ejere af fast 

ejendom, men på vidt forskellige måder og vidt forskellige grundlag. Det er netop beskrivelsen og 

analysen af, hvordan forskellige retssystemer behandler og forvalter ensartede problemstillinger, der 

er omdrejningspunktet for den komparative ret.  Den komparative ret anvendes her både som 4

inspirationskilde og som et værktøj til bedre at belyse og perspektivere de danske regler. I denne 

afhandling anvendes Länderbericht-metoden, hvor hvert lands retssystem beskrives individuelt, for 

siden at sammenligne resultaterne. Denne metode er især hensigtsmæssig, når der er tale om vidt 

forskellige retssystemer , hvilket må siges at være tilfældet i hvert fald mellem det amerikanske og 5

de skandinaviske. Efter en kort gennemgang af ejendomsbeskatningssystemer blev det californiske 

og det svenske udvalgt - det californiske fordi tilgangen umiddelbart eliminerer de problemer som 

blev kritiseret i det danske (vurderingen), og det svenske, for at se hvordan et land med en 

sammenlignelig retstradition tackler de samme problemer.  

 Retsøkonomisk metode; Efter den juridiske behandling vil systemerne blive bearbejdet 

økonomisk ved hjælp af retsøkonomisk teori. Den retsøkonomiske metode sigter mod at udlede de 

økonomiske konsekvenser af en given retsregel, ofte, men ikke udelukkende, med det formål at 

finde den mest efficiente regel. Rent økonomisk bedømmes beskatnings-systemer typisk på fire 

kriterier; 

- Efficiens, herunder effekten af en skat på prisdannelse på markedet.  

- Incitament, navnlig hvorledes skatten påvirker borgerens beslutningsproces. 

- Lighed, dels forstået som horisontal og vertikal lighed, dels som overvejelser om hvem 

skattebyrden falder på i sidste ende. 

 Nielsen og Tvarnø (2011), s. 32.3

 Nielsen og Tvarnø (2011), s. 29.4

 Lando, Ole (2004), s. 188.5
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- Makroøkonomiske effekter, hvordan vil den pågældende skat påvirke samfundet som helhed, 

eksempelvis på parametre som mobilitet og arbejdsløshed? 

  

 De enkelte parametre vil blive vurderet efter teorier fra neoklassisk mikroøkonomi. 

Mikroøkonomien forholder sig til fordelingen af knappe ressourcer og beslutningsprocesser for 

rationelle aktører. Herfra anvendes grundlæggende elementer som udbuds- og efterspørgselskurver 

til at forklare individets opførsel på markedet og vurdere effekten af givne tiltag, som eksempelvis 

skatter, på markedet som helhed. Disse teorier kan således kaste lys over effekten af 

ejendomsbeskatning på efficiens og incitament. Ligheden af et skattesystem vurderes på to 

parametre om lighed, horisontal og vertikal lighed, henholdsvis lige beskatning af individer i 

samme situation, og ulige beskatning af individer i ulige situationer.  6

 Når de forskellige systemer og alternativer er analyseret efter ovenstående teori, 

sammenlignes de ved hjælp af optimalitetsbetingelser, som de følger af Pareto og Kaldor/Hicks’ 

teorier. Det vurderes, hvorledes et givent tiltag vil påvirke et antal individers nytte, og den samlede 

nytte. En Pareto-forbedring er kendetegnet ved, at mindst ét individ opnår en forøgelse i nytte, uden 

at andre individer oplever en forringelse i nytte - derfor er Pareto-forbedringer meget svært 

opnåelige. I en Kaldor/Hicks forbedring er kriteriet lidt løsere - der er stadig tale om en Kaldor/

Hicks forbedring, selvom individer oplever en nedgang i nytte, så længe at de, der oplever en 

stigning i nytte, hypotetisk set ville være i stand til at kompensere de, der mister nytte. Altså skal 

den samlede nytte stige i en Kaldor/Hicks forbedring, men fordelingen er underordnet.  I denne 7

afhandling vil analysen af efficiens kredse om brede, overordnede optimalitetsforbedringer, altså 

om lighed øges eller mindskes, eller om markedet påvirkes positivt eller negativt, og ikke en 

nærmere analyse der inkluderer de præcise økonomiske omkostninger og konsekvenser ved 

eventuelle ændringer. Teorien bag beskatningssystemer behandles indgående i Afsnit 2. 

 Retspolitik; Slutteligt vil resultaterne af ovenstående analyser og den viden, der beskrives i 

teorien, behandles retspolitisk i afsnit 5. Retspolitikken står i kontrast til retsdogmatikken, idet den 

forsøger at nå frem til, hvordan et retssystem bør være, i stedet for at beskrive hvordan det er.  I 8

 James og Nobes (2014), s. 78.6

 Riis, Thomas (1999)  s. 1156.7

 Nielsen og Tvarnø, s. 449.8
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tilfælde hvor retsregler ikke bestemmer ét enkelt resultat (altså hvor der er mulighed for 

skønsudøvelse, eksempelvis i vurderingen af ejendomme), er det ikke muligt på denne måde at 

skelne mellem, hvad systemet er, og hvad det burde være. I skønsudøvelse tages der ofte hensyn til 

adskillige modsatrettede hensyn  - her kan igen anvendes eksempelvis en retsøkonomisk tilgang for 9

at finde det mest hensigtsmæssige resultat.  Hvor en retsregel dog foreskriver ét enkelt resultat 10

(eksempelvis om ejere skal betale ejendomsskat eller er), kan retspolitikken (med hjælp fra blandt 

andet retsøkonomien) vurdere, om en retsregel er hensigtsmæssig. I denne afhandling 

sammenholdes de juridiske og økonomiske analysers resultat med teorien på området, og det 

vurderes, hvorvidt det er muligt at skabe et retsligt regime, der er “bedre” end den nuværende 

situation - i vurdering af hvad der er “bedre”, vil skatten vurderes fra skatteyderens perspektiv (med 

fokus på lighed), juristens perspektiv (fokus på forståelighed) og økonomens perspektiv (fokus på 

provenu og marked).  

 Ross, Alf (1958), s. 21.9

 Bryde Andersen, Mads (2002), s. 177.10
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2 - Beskatningsteori

I dette afsnit anskues, fra et økonomisk perspektiv, beskatning generelt, og ejendomsbeskatning 

specifikt. Der vil være en gennemgang af de overordnede hensyn, der tages i skabelsen af 

beskatningssystemer (som nævnt ovenfor i 1.4), samt andre betragtninger om design af 

beskatningssystemer, som de følger af litteraturen. 

2.1 - Efficiens  

Økonomisk efficiens i skattehenseende vurderes dels ved at se på, hvordan skatten påvirker 

markedet, dels ved at se på forholdet mellem provenu og omkostninger (cost/benefit). Da særligt 

omkostninger er svære at udlede, alene for ejendomsvurdering, vil fokus være på, hvorledes 

skatterne påvirker markedet. 

 Til at vurdere hvorledes markedet påvirkes af en skat anvendes mikroøkonomisk teori, 

hvorefter et marked med fuldendt konkurrence og rationelle, velinformerede aktører lægger sig fast 

på den pris, hvor der er sammenfald mellem det udbudte og det efterspurgte antal (til den givne 

pris).  Dette illustreres ved udbud- og efterspørgselskurver, der angiver hvilken mængde af det 11

givne gode, producenterne er villige til at producere og forbrugerne er villige til at købe for hver 

given pris - hvor kurverne krydser, er markedet i ligevægt. Her er der sammenfald mellem det beløb 

der betales af køber (Pk) og det beløb der modtages af sælger (Ps). Beskatning kan i høj grad 

påvirke disse kurver - ved at indføre en skat (t) på et givent gode, drives en kile ind mellem Pk og 

Ps, og der opstår en ny ligevægtsmængde. Dette er illustreret nedenfor i Figur 1. 

 Mikroøkonomien og teorien om fuldkommen konkurrence bygger på forskellige antagelser, der i større eller mindre grad finder anvendelse på 11

forskellige markeder. For fuldkommen konkurrence gælder antagelserne, at der ikke er barrierer for ind- og udtrædning, at varerne på markedet er 
homogene, at der er fuld information, at der er mange, uafhængige aktører og at der ikke er transaktionsomkostninger. Boligmarkedet synes i rimelig 
grad at opfylde disse betingelser - ejendomsmæglere sørger for nogenlunde information, og der er mange. uafhængige købere og sælgere, og altså 
ikke monopol. Varerne på markedet er også ganske homogene, i hvert fald når man ser på den ydelse, de tilbyder (boligydelsen) - de færreste boliger 
er helt ens, men der eksisterer dog mange nære substitutter for de fleste huse.
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 Herved opstår et velfærdstab - der opnås et provenu, svarende til summen af A og C, men 

summen af forbrugertabet (A og B) og producenttabet (C og D) overstiger provenuet med summen 

af B og D. Dette er dødsvægtstabet ved skatten, det samlede tab af efficiens, som følge af skattem. 

Det er værd at bemærke, at størrelsen af dødvægtstabet varierer alt efter kurvernes hældning. 

Hældningen afgøres af godets priselasticitet - priselasticitet er mål for, hvor meget udbud eller 

efterspørgsel ændrer sig, som følge af en forskydning i prisen. Efterspørgslen på et gode uden 

substitutter vil ikke reagere meget på en stigning i prisen, og efterspørgslen siges således at være 

uelastisk, og hældningen vil være større - omvendt vil efterspørgslen på et gode med mange 

substitutter reagere mere på ændringer i prisen, efterspørgslen er elastisk, og hældningen er mindre. 

Betragt nu Figur 2 nedenfor der illustrerer en skat, dels på et marked hvor udbud og efterspørgsel er 

elastisk, dels på et marked hvor udbud og efterspørgsel er uelastisk. 

 Figur 1, Indførelse af skat

Kilde: Egen fremstilling.

!
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 Her opnås samme provenu, men dødvægtstabet er markant mindre for det gode, hvor udbud 

og efterspørgsel er uelastisk. Dette anvendes som et argument for at have relativt høje skatter på 

goder, der har uelastisk udbud og/eller efterspørgsel, fremfor på goder med elastisk udbud og/eller 

efterspørgsel - efficienstabet er mindre.  Derfor er beskatning af sådanne goder også et populært 12

instrument i teorien om optimal beskatning. En optimal skat er en skat, der forstyrrer markedet 

mindst muligt, og skaber det mindste dødvægtstab, samtidig med at den inddriver det nødvendige 

provenu.  Teorien om optimal beskatning skal ikke behandles yderligere i denne afhandling, men 13

det er da værd at bemærke, at nogle eksperter mener, at dette relativt mindre efficienstab ved 

ejendomsbeskatning bør føre til en større fokus på denne beskatningsform, dels fordi skattebasen er 

immobil (i kontrast til grundlaget for kapitalbeskatning  - der er ikke samme mulighed for at omgå 14

ejendomsbeskatning, som der er ved andre formuer, da ejendom ikke kan flyttes ud af landet) og 

fordi markedet er mindre påvirket af elasticitet end eksempelvis markedet for arbejdskraft.  15

 I forbindelse med elasticitet er det vigtigt at lægge mærke til, at udbuddet af ejendomme på 

kort sigt er fast - da det tager tid at bygge nye huse, er markedet begrænset til eksisterende 

ejendomme på kort sigt, og udbuddet er altså uelastisk - udbudskurven er tilnærmelsesvis lodret. På 

Figur 2, Effekten af elasticitet på dødvægtstab

Kilde:  Egen fremstilling.

!
!

 Ramsey, Frank p. (1927).12

 James og Nobes (2014), s. 70.13

 Her bemærkes det, at ejerboliger ofte anses for at være et såkaldt “dualt gode”. På den ene side kan man se på en bolig som et forbrugsgode, hvis 14

afkast er nytte, i form af boligtjenesten, på den anden side kan man se på en bolig som et kapitalgode, der har et vist kapitalafkast. (Lunde, Jens 
(1999)) Det må antages, at langt de fleste ejere af parcelhuse anskaffer huset for nytteværdien ved boligtjenesten og ikke anser huset som en 
investering, der skal give et økonomisk afkast.

 Andersen, Torben M. (24/01/2002)15
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langt sigt er det naturligvis muligt at bygge nye ejendomme, så her vil udbuddet igen variere med 

prisen og afhænge af samspillet mellem prisen på eksisterende ejendomme og nybyggeri - en 

rationel køber vil ikke betale mere for en ejendom, end det ville koste at få bygget et tilsvarende hus 

på en tilsvarende grund. 

 Elasticiteten af et gode afgør også, hvem der i sidste ende må bære den største del af 

dødvægtstabet - altså hvem der bærer skattebyrden. Indføres en skat på et gode, hvor efterspørgsel 

er elastisk, og udbud uelastisk, vil producenten bære den største del af tabet (producenttabet 

overstiger forbrugertabet). Dette er illustreret nedenfor i figur 3. Dermed har elasticitet altså også 

betydelig effekt på ligheden af beskatning (Se nedenfor). 

2.2 - Incitament 

Som nævnt ovenfor er beskatningssystemer velegnede til at påvirke borgernes incitamenter. Det 

sker i det store hele på samme måde som ovenfor, ved at påvirke prisen på et givent gode eller en 

given handling, således at borgeren træffer et andet valg. I mikroøkonomien illustreres denne effekt 

med indifferens-kurver. I valget mellem to goder er en forbruger begrænset af sit budget. 

Forbrugeren vil vælge den kombination af de to goder, der giver ham størst nytte, illustreret ved det 

 Figur 3, Fordeling af skattebyrden

Kilde: Egen fremstilling.

!
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punkt på budget-begrænsningen der tangerer den yderste indifferens-kurve, som er udtryk for vare-

kombinationer, der giver forbrugeren ens nytte - jo mere yderligt en indifferenskurve ligger, jo mere 

nytte giver den. Ved at påvirke prisen på et enkelt, eller begge goder, forskydes budget-

begrænsningen, og forbrugeren vil nu vælge en ny kombination af varer, der maksimerer hans nytte. 

Ved at beskatte eller give fradrag på et gode, kan administrationen hæve eller sænke prisen, og 

dermed påvirke individeres forbrug. 

 Indifferenskurver er dog ikke altid særligt velegnede til at beskrive de valg der sker på 

boligmarkedet - boligydelsen har ikke noget alternativ. Indifferenskurver kan naturligvis sige noget 

om de valg en skatteyder træffer mellem eksempelvis eje og leje, men det er udenfor omfanget af 

denne afhandling. 

2.3 - Lighed 

Lighed i skattesammenhæng er et meget vidt begreb, og et der deler de ideologiske vande, når det 

kommer til beskatningsgrundlag og skattens omfordelingsniveau. Er det ligeligt, at alle betaler det 

samme beløb til statskassen, eller er det ligeligt, at alle betaler for det, de forbruger? Er det ligeligt, 

at den enkelte afgiver præcis så meget, at alle står tilbage med den samme nytte, eller er det ligeligt, 

at alle afgiver lige meget nytte? Diskussionen, om hvordan man måler og opgør lighed, skal ikke 

dækkes her, men de centrale emner skal kort fremlægges. 

 De fleste moderne skattesystemer i vesten opkræver skat på basis af betalingsevne  - 16

fradrag til personer med særlig lav indkomst, og højere satser på indtægt over en vis grænse. 

Således søger de fleste skattesystemer at opnå både horisontal og vertikal lighed. Horisontal lighed 

er lige behandling af personer i lige omstændigheder; hvis en persons indtægt er identisk med en 

anden persons indtægt, skal de to personer behandles lige - det er fair, det er nemt at administrere, 

og det er gennemskueligt for skatteyderen. Alf Ross beskrev horisontal lighed som, “det lige skal 

behandles lige” - en lighedsnorm gældende kun for personer i samme situation.  Vertikal lighed 17

derimod er ulige behandling af personer i ulige omstændigheder; den ufaglærte, enlige mor betaler 

en anden procentdel af sin indkomst i skat, end direktøren gør. For igen at anvende Alf Ross’ 

 OECD (2012), s. 716

 Ross, Alf (2013), s. 35917
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definition er vertikal lighed udtryk for et “relativt lighedskrav” - en hensynstagen til en persons 

situation, inden det afgøres, hvad der er retfærdigt.   18

 Et centralt tema i diskussionen om lighed er, hvem den enkelte skat egentlig rammer. Når 

lovgivere skal udlede, hvem der i sidste ende skal bære byrden af en skat, kan de eksempelvis vende 

tilbage til udbud/efterspørgsels-kurverne ovenfor og godets priselasticitet. Indføres en skat på et 

gode med relativt elastisk efterspørgsel, er det producenten, der må bære den største del at tabet. 

Omvendt for et gode med relativt uelastisk efterspørgsel, hvor det er forbrugeren, der vil bære den 

største del af tabet.  Hvem der i sidste bærer skattebyrden, afhænger således af godets 19

prismekanisme. 

 En sidste overvejelse omkring lighed omhandler skatteyderens opfattelse af systemet - den 

opfattede lighed. Jo nemmere det er for skatteyderen at gennemskue og forstå et system, og jo mere 

denne er enig i systemets lighed, jo mere tilbøjelig er han til at betale skatten, fremfor at beskæftige 

sig med skattetænkning eller -undvigelse.  Jo mere uklart og unfair et skattesystem opfattes, jo 20

større problemer giver det regeringen i form af manglende indtægter, øgede udgifter til 

klagebehandling og i sidste ende udtalt modvilje i befolkningen. Det er således yderst vigtigt, at et 

skattesystem rammer hver borger på en måde, der opfattes som fair og rimeligt af borgerne. 

2.4 - Makroøkonomiske effekter 

Hvor mikroøkonomien analyserer effekten på enkelte borgeres beslutningsproces af en skat, eller 

effekten på markeder af udbud og efterspørgsel, analyserer makroøkonomien disse faktorer på 

højere niveau, typisk lande- eller verdensniveau. Når vi taler beskatning i makroperspektiv, ser vi 

typisk på de overordnede finanspolitiske linjer, hvor beskatning er et værktøj på samme måde som 

renten og mængden af penge i omløb. Der er dog betydeligt overlap mellem mikro- og 

makroøkonomien, og indbyrdes påvirkning - forskellen er i høj grad skalaen, og hvor hurtigt de 

enkelte faktorer har effekt. 

 Ibid.18

 Varian (2010), s. 303.19

 James og Nobes (2014), s. 101.20
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 Administrationen kan anskue resultaterne af analyser, eksempelvis ud fra ovenstående tre 

mikroøkonomiske faktorer for at vurdere, hvad effekten af et givent tiltag vil være på landsplan - 

hvis man eksempelvis er kommet frem til, at et skattetiltag vil få folk til at arbejde færre timer, vil 

producenter da være nødsaget til at ansætte flere medarbejdere, så ledigheden vil falde? Eller vil 

den nedsatte arbejdstid medføre begrænset købekraft og dermed afskedigelser i industrien som 

følge af faldende salg? På den måde kan administrationen forsøge at sætte gang i en økonomi, der 

er gået i stå (ved at øge forbrugerens købekraft), eller forhindre en økonomi i fremdrift i at 

overophede (ved at begrænse købekraft).  

2.5 - Ejendomsskattens eksistensberettigelse 

Ejendomsskatter er typisk nogle af de mest upopulære skatter i verden,  fordi mange boligejere 21

opfatter dem som en trussel mod deres hus og hjem, og anser dem for at være uproportionelle, og 

som værende en forskelsbehandling af ejerboliger overfor andre boligformer, særligt leje. I 

litteraturen anses ejendomsskatter dog for at være gode, efficiente, ligelige skatter, hvis de designes 

ordentligt.  

 Først og fremmest anvendes provenu fra ejendomsbeskatning, oftest lokalt i det område 

hvor den indkræves, og der er bred enighed i litteraturen om, at dette er hensigtsmæssigt.  Det 22

giver god mening, da mange af de offentlige ressourcer, som boligejere nyder godt af (veje, fortove, 

gadebelysning, forsyningsnetværk, renovationsarbejde, skoler, biblioteker, parker, politi, 

brandvæsen, osv) varetages af den lokale administration, eksempelvis kommuner. Samtidig er der 

her tale om goder, hvor det i nogen grad er svært at afgøre værdien af det modtagne for den enkelte 

borger - alle har gavn af de enkelte goder, men når man ikke kan afgøre individuel gavn præcist, 

giver det mening at beskatte alle ligeligt. Det er også meget simpelt at afgøre tilhørsforhold - alle 

ejendomme indenfor en lokal administrations grænser betaler ejendomsskat til den pågældende 

lokale administration og nyder godt af den service og de goder, som stilles til rådighed. Skattebasen 

er nemt definerbar og immobil, så der er heller ingen stor risiko for omgåelse. 

 Cornia et. al (2013), s. 3321

 Se Almy, Richard (2013) og  Cornia et. al (2013), s. 2.22
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 Når ejendomsskatten på den måde går til at finansiere den lokale administration, er der en 

betydelig lighed eller rimelighed i systemet, på den måde at ens betaling står i rimelig sammenhæng 

med de goder, man modtager. Men ejendomsskatterne kan også nemt modificeres til at afspejle 

lighed ud fra et synspunkt om betalingsevne - mange lande gør dette ved at lade værdien af 

ejendomme fungere som beregningsgrundlag for skatten, da dette skaber fair beskatning ud fra en 

formodning om, at der er sammenhæng mellem indkomst, (og dermed betalingsevne) og 

ejendomsformue.  Desuden sikrer en sådan ad valorem beskatning af ejendomme, at samfundet får 23

del i den værdistigning, som samfundet er med til at skabe gennem offentlige ydelser. Selvom 

beskatning på baggrund af markedsværdi altså indikerer, at systemet er progressivt (jo større 

boligformue man har, jo mere betaler man), får ejendomsskatter om noget kritik i litteraturen for 

ikke at være progressive nok og have decideret regressive aspekter. Argumentet lyder, at fordi 

skatteydere med lavere indkomster bruger en større andel af deres indkomst på bolig, end 

skatteydere med højere indkomst, fører én skattesats på alle ejendomme til, at høj-indkomst 

gruppen bruger en lavere procent af indkomst på ejendomsskatter.  24

 De fleste kritikpunkter ved ejendomsskatten kan omgås i designet - eksempelvis modtager 

boligkøbere ofte et fradrag for låneudgifter, der afdæmper ulempen ved ejendomsskatten, så de 

ligestilles med, folk der lejer bolig, og hvis ejendomsskatten ikke synes at være progressiv, kan man 

indføre et system med flere niveauer. I det følgende afsnit gennemgås, hvilke aspekter man må have 

for øje, når man designer et ejendomsbeskatningssystem. 

2.6 - Opbygning af et ejendomsbeskatningssystem 

Hvis man skærer det helt ind til benet, skal et ejendomsbeskatningssystem kunne tre ting; 

- Identificere og koble skatteobjekt og -subjekt, 

- påligne skat gennem vurdering, og 

- opkræve skatter og håndtere klager i forbindelse hermed.  25

 IAAO (2010), s. 30.23

 Cornia et. al (2013), s. 28. Argumentet skal ses ud fra en betragtning om, hvorvidt ejendomsskat er en betaling for de ydelser, man modtager, i 24

hvilket tilfælde den anses for at være regressiv. Det modsatte argument er, at ejendomsskatten er en skat på kapital, fordi den påvirker 
investeringsbeslutningen, og fordi høj-indkomst gruppen ejer en større del af kapitalen, er skatten progressiv, se Zodrow, George R. (2001). De to 
synspunkter udgør ekstremerne i diskussionen, og sandheden ligger formentlig et sted i midten, se Cornia et. al (2013), s. 29. 

 IAAO (2010), s. 30.25
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Hvordan et givent system vælger at løse disse opgaver, påvirker fuldstændig hvor efficient og 

ligeligt det er, hvilket provenu det kan skabe, hvordan det påvirker markedet og hvordan det 

opfattes og accepteres af befolkningen. Denne afhandling kredser særligt om påligningen af skatten 

gennem vurderinger, men de andre elementer vil også kort beskrives. 

 I arbejdet med at bestemme, identificere og koble objekt og subjekt er det fordelagtigt at 

vælge så bred en skattebase som muligt - skatten skal indbringe et vist provenu, og en bred 

skattebase gør det muligt at sprede byrden over flere objekter og subjekter, hvilket mindsker 

effekten og øger accepten i befolkningen.  Ejendomsskatter er blandt de mest upopulære skatter, så 26

det er vigtigt at sørge for, at befolkningen forstår og accepterer skatten og anser den for at være 

“fair" (se afsnit ovenfor om lighed). Det gælder både for definitionen af objekt og subjekt, som for 

vurderingen, at litteraturen ser på fritagelser, undtagelser, fradrag og indefrysninger af 

ejendomsskatten som et mindre optimalt værktøj til at skabe lighed. Sådanne tiltag kan potentielt 

begrænse ligheden, minimere provenuet og have indvirkninger på markedet.  27

 Når skatten skal pålignes gennem vurdering, er det vigtigt at lægge sig fast på 

beregningsgrundlaget. Her anvendes typisk markedsværdien, da denne typisk er en rimelig 

indikator for delsbetalingsevnen for ejeren, dels de services som ejendommen modtager fra det 

offentlige. Men da ejendomme beskattes årligt, men omsættes langt sjældnere, må markedsværdien 

for skatten vurderes. Det er vigtigt, at den metode der vælges er forståelig og anset som fair af 

befolkningen - andre skatter, som moms og indkomstskat, står i direkte forhold til en konstaterbar 

værdi, men ejendomsskatten adskiller sig ved at være en skat på en værdi, som forvaltningen har 

ansvaret for at sætte - det er meget vigtigt, at befolkningen har tillid til, at forvaltningen er i stand til 

at finde et niveau, der sikrer, at man ikke overbeskattes.  

 De mest anvendte vurderingsmetoder på verdensplan, bruger computer-teknologi og 

statistisk analyse af objektive faktorer ved ejendomme, samt salgsdata, til at skabe vurderingerne. 

Særligt anvendelse af salgsdata af sammenlignelige ejendomme er anerkendt som værende effektivt 

til at forudsige priser, samtidig med at det anskueliggør for ejeren, hvordan man er kommet frem til 

vurderingen.  Sådanne systemer giver mindre spredning i vurderingen, da der kun er fokus på 28

 Cornia et. al (2013), s. 190.26

 Ibid. s. 10.27

 Ibid. s. 14.28
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objektive, konstaterbare data - skulle mennesker skønne værdien af alle boliger, ville der hurtigt 

opstå problemer, idet forskellige vurderingsmænd tolker regler forskelligt, og ansætter værdien af 

enkelte faktorer forskelligt. Herudover er computerdrevne vurderinger langt billigere. Kvaliteten af 

et vurderingssystem evalueres ved at se på spredningen af resultaterne, typisk i forhold til 

konstaterede salgspriser. IAAO (International Association of Assessing Officers) anbefaler at 

spredningen ikke bør overstige 15%, i forhold til det vurderingsniveau der er fastsat. Herudover bør 

variansen i vurderingerne evalueres, da dette er en stærk indikator for ligheden i systemet. Det er 

således mindre vigtigt om vurderingerne er præcise, så længe de er lige (u)præcise for alle.  29

 De nyeste tiltag indenfor vurderingsopgaven gør brug af de seneste årtiers landvindinger 

indenfor IT ved at anvende kunstig intelligens og sofistikeret GPS-data.  Og mens de nye systemer 30

i nogen grad ser ud til at være i stand til at skabe meget præcise resultater, består deres svaghed 

også i deres kompleksitet - hvis skatteyderen ikke kan forstå, hvordan forvaltningen er kommet 

frem til hans beskatningsgrundlag, mistes tilliden, og desuden kompliceres eventuelle behandlinger 

i domstolssystemet også, hvis det kræver høj teknisk forståelse at vurdere, om der er fejl i 

vurderingen.  31

 Endelig, hvad angår opkrævningen og klagehåndteringen, er det essentielt, at systemet 

indeholder elementer, der skaber incitament til at betale, så man inddriver den størst mulige 

procentdel af provenu-potentialet. Det er desuden også vigtigt i klagehåndteringen, at systemet er i 

stand til at lære af de klager, der kommer ind og tilpasse systemet herefter.  32

 Ibid. s. 323.29

 Ibid. s. 334.30

 Ibid. s. 334.31

 Almy, 42.32
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2.7 - Sammenfatning 

Det står altså klart, at de centrale emner, der må overvejes, når man vurderer ejendomsbeskatnings-

systemer er: 

- Skattesystemets opbygning og delelementer, herunder identifikation af objekt og subjekt,  

- Systemets effekt på lighed i samfundet og på markedet, værende gennem bestemmelser om 

niveau, politiske tiltag og opgavens udførelse, og 

- Skattens provenu-potentiale. 

 Den følgende retsdogmatiske analyse vil således beskæftige sig med, hvordan de tre landes 

retsregler omkring subjekt, objekt, vurdering og beskatningsniveau er bygget op. �
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3 - Juridisk analyse

I dette afsnit behandles systemerne til ejendomsbeskatning i hhv. Danmark (afsnit 3.1), Sverige 

(3.2) og Californien (3.3), inden der foretages en nærmere komparativ analyse (3.4). 

3.1 - Danmark 
I dette afsnit beskrives den juridiske behandling af løbende ejendomsskatter i Danmark. Først vil 

den nærmere historiske udvikling belyses, inden det vil blive undersøgt på hvilket grundlag der 

opkræves ejendomsskatter. 

3.1.1 - Historisk udvikling 
Den tidlige historiske udvikling af ejendomsbeskatning i Danmark kan skitseres som følger; 

- 1100-tallet: “Tiende”. En skat betalt af bønderne til kirken (og sidenhen til Kongen), beløbende 

til værdien af en tiendedel af deres afgrøder.  (Beskatning af aktuel værdi)  33

- 1200-tallet: “Leding” og “skyldtaksationer” baseret på henholdvis handelsværdi og hvor meget 

udsæd grunden kunne tage.  (Beskatning af potentiel værdi) 34

- 1688: “Hartkornsansættelse”, vurderinger og beskatning på baggrund af kvalitet og ydeevne af 

ejendom.  

- 1802: “Bygningsafgiften”, baseret på beboelses-areal, så også ejendomme i byerne blev 

beskattet.  Hen mod slutningen af 1800-tallet vurderes det, at de forskellige ejendomsskatter 35

bidrog med mellem 15 og 20 procent af statens indtægter.  36

- 1903: Fjernelse af Tiende, Hartkorn og Bygningsafgift. Introduktion af indkomstskat, formueskat 

og ejendomsværdiskat. “Lejeværdibeskatning” introduceres - en skat på lejeværdien af egen 

bolig, altså de indtægter, der kunne genereres, ved udlejning af en ejerbolig, såfremt man ikke 

selv boede der. Skatten skulle betales, om man gjorde brug af sin boret eller ej. Meningen med 

 Dahlerup, Troels (1981)33

 Jyske lov, 3. bog, Kap. 12-13.34

 Paludan et. al. (1997), s. 11.35

 Skatteministeriet (1999), s. 14.36
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ordningen var, at skabe lighed i indkomstbegrebet mellem lejere, der havde udgift til husleje, og 

ejere der ikke havde sådanne.  37

- 1922: Lov om Beskatning til staten af Faste Ejendomme. Opkrævning af skatter alene på 

baggrund af vurdering af grunden. 1,5 ‰ af handelsværdi. Siden da har “grundskylden” 

eksisteret i mere eller mindre uændret form.  38

- 2000: “Lejeværdi af egen bolig” erstattes af ejendomsværdiskatten, øjensynligt fordi skatteyderne 

fandt begrebet ’lejeværdi’ svært forståeligt.  Princippet forbliver dog det samme, en beskatning 39

af indirekte indkomst i form af sparet leje. Ejendomsværdiskatten består fortsat. 

 SKAT har forvaltet vurderingen af ejendomme siden 2003. Som følge af statsrevisorernes 

afdækning i 2011 af ulovligt opkrævet ejendomsskat siden 2005,  påtog Rigsrevisionen sig 40

nærmere at undersøge SKAT’s forvaltning af reglerne på området. I 2013 forelå deres beretning,  41

der i høj grad kritiserede SKAT’s praksis. Rigsrevisionens beregninger viste, at vurderingen i 2011 

var ude af trit med salgspriser for 3 ud af 4 parcelhuse, hvor 41 % var overvurderede, mens 34 % af 

vurderingerne lå mere end 15 % under salgsprisen. Antallet af overvurderede boliger viste sig 

desuden at have været stigende i den periode, SKAT havde forvaltet reglerne. Rigsrevisionens 

rapport viste også, at grundværdiområderne, der er af stor betydning for påligning af grundskyld, 

kun var korrekt fordelt i 17 af 98 kommuner. Desuden modtog Skatteministeriet kritik for at have 

forvaltet området for ejendoms-vurdering “meget kritisabelt, vel vidende at området længe har 

været problemfyldt”.  Rigsrevisionen modtog dog selv kritik, særligt for at sætte for høje krav til, 42

hvad der udgjorde fejlagtige vurderinger.  43

 Som følge af Rigsrevisionens rapport, og den opmærksomhed den fik i pressen og i 

offentligheden, fik den tidligere SR-regering udviklet et forslag til et nyt ejendomsvurderings-

 Hansen, Christian B. (1999).37

 Hansen og Wegener-Petersen (2009), s. 16.38

 Sørensen, Peter B. (2003)39

 Statsrevisorerne (2011)Beretningen omhandlede ændringen af ESL’s § 1, stk. 5, der fik den utilsigtede konsekvens, at der i nogle tilfælde ikke blev 40

krævet ejendomsskat, fordi denne blev nedsat, i stedet for begrænset. Skatteministeriet valgte at ændre IT-systemet, der styrede opkrævningerne, 
fremfor at ændre lovgrundlaget, hvilket resulterede i ulovligt opkrævede ejendomsskatter, beløbende til ca. 1,2 mia. kr.

 Rigrevisionen (2013)41

 Rigrevisionen (2013) s. 2. Dette omhandlede blandt andet kritik af mangel på interne kvalitets-tjek, fravalg af vurdering i nogle kommuner, og fejl i 42

klagebehandlingen. Denne afhandling vil dog kredse om problemerne med vurderingen, fremfor disse forvaltningsretlige vanskeligheder.

 Se særligt Lunde, Jens. (2013), s. 4-9.43
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system.  Det lykkedes ikke at finde flertal i folketinget til forslaget, som Deloitte skønnede ville 44

koste mellem 1,2-4,5 mia. årligt at implementere.  Den nuværende regering udskød i februar 2016 45

de politiske forhandlinger om et nyt vurderingssystem. Samtidig fylder sager om forkert eller ulige 

ejendomsbeskatning stadig meget i nyhederne - senest bragte Politiken en artikel med en række 

eksempler på borgerne, der havde fået nedsat deres grundskyldsbetaling, hvor SKAT havde 

indrømmet, at niveauet var sat for højt i området. Niveauet, og dermed grundskylds-betalingen, var 

dog kun nedsat for de borgere, der havde klaget.  46

3.1.2 - Gældende ret 

Nedenfor gennemgås lovgrundlaget for de to løbende beskatningsformer for fast ejendom; 

grundskylden (3.1.3.1) og ejendomsværdiskatten (3.1.3.2), samt vurderingsloven (3.1.3.3), for at 

udlede retsstillingen for ejere af parcelhusgrunde og -ejendomme i Danmark. 

3.1.2.1 - Ejendomsbeskatningsloven
Den kommunale ejendomsskat, eller grundskylden som den er bedre kendt, er en årlig kommunal 

skat, der udgør en bestemt promille af en ejendoms grundværdi, som denne følger af 

vurderingsloven (VL).  Alle grunde i en kommune er pligtige at betale afgiften  (jf. 47 48

Ejendomsbeskatningsloven (ESL)  §1, stk. 1 og VL §1), og indtægten herfra går til den pågældende 49

kommune. Grundskylden angår kun grundens værdi i ubebygget stand (jf. ESL § 1, stk. 2 og VL § 

13), og tillægger således ikke betydning til de bygninger, der er opført på grunden. Grundskylden 

betales af ejeren af den pågældende ejendom (jf. ESL §29). Ved vurderingen skal der tages hensyn 

til rettigheder og byrder af offentligretlig karakter (jf. VL § 13, stk. 2). Grundskylden opkræves 

 Skatteministeriet (2014)44

 Gjertsen, Marchen N. og Kaae, Martin (11/11/2014)45

 Drachman, Hans (28/02/2016)46

 LBK nr 1067 af 30/08/2013 om vurdering af landets faste ejendomme47

 Se dog §§ 7-8 om fritagne ejendomme. Her er hovedsageligt tale om ejendomme, der ikke omsættes, eksempelvis ejendomme tilhørende 48

kongefamilien, statens ejendomme, fredede ejendomme, etc. De enkelte kommuner har ligeledes mulighed for at fritage skoler, hospitaler, 
ejendomme ejet af velgørende fonde, etc.

 LBK nr. 1104 af 22/08/2013 om kommunal ejendomsskat49
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årligt i to eller fire rater (jf. ESL § 27). Efter Lov om lån til betaling af ejendomsskatter,  kan 50

pensionister optage et lån hos kommunen til betaling af grundskyld (jf. §§ 1 og 2). Lånet forfalder 

når ejendommen skifter ejer (jf § 5). 

 Der er sat loft over udviklingen i grundskyldens beregningsgrundlag, således at dette 

udgøres af enten den forrige  vurdering efter VL (jf. ESL § 26, stk. 2), eller den værdi, der senest er 51

anvendt til påligning af grundskyld, forhøjet med en reguleringsprocent - den laveste værdi 

anvendes (jf. §1, stk. 2). Reguleringsprocenten fastsættes som den skønnede stigning i kommunens 

udskrivningsgrundlag for skatteåret,  tillagt 3 %, dog maksimalt 7% (jf. § 1, stk. 3). 52

Beregningsgrundlaget for grundskylden kan altså maksimalt stige 7% årligt. Således sikres ejeren 

mod kraftige stigninger i grundskylden fra år til år, selvom grundens værdi skulle stige pludseligt - i 

sidste ende vil den korrigerede værdi dog ’indhente’ den offentlige vurdering. Dette grundskatteloft 

blev indført i 2002.  53

 For ejendomme, der ikke tidligere er blevet vurderet, fordi de er blevet udstykket i 

vurderingsåret, eller fordi de har ændret areal eller anvendelse, gælder det efter VL §33, stk. 16-18, 

at der skal vurderes en basisværdi til brug for udregning af grundskatteloftværdien. Denne 

basisværdi skal være udtryk for værdi-niveauet på det tidspunkt, hvor der senest var sammenfald 

mellem den offentlige vurdering og grundskatteloftværdien, hvorefter basisværdien fremskrives til 

det pågældende år. Har den oprindelige ejendom hidtil været undtaget for vurdering, så der ikke 

eksisterer tidligere vurderinger, vurderes den nye ejendoms grundværdi på baggrund af værdien af 

grunde for sammenlignelige ejendomme i nærområdet. 

 Regeringen har ved en ændringslov  bestemt, at reguleringssatsen for ejerboliger sættes til 54

0% for 2016, mens udviklingen af et nyt vurderingssystem pågår. For 2017 gælder reglen i ESL § 1, 

stk. 2, nr. 2 fortsat, således at reguleringssatsen maksimalt kan udgøre 7% i forhold til satsen i 2016, 

som derfor ikke kan stige i forhold til 2015.  55

 LBK nr 1112 af 30/08/2013 af lov om lån til betaling af ejendomsskatter50

 Grunden til, at den forrige værdi anvendes, er at grundskylden udgør en betydelig del af kommunernes budgetter, så for at øge muligheden for at 51

planlægge disse, anvendes ikke de seneste, men de forrige.

 Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, ikke af kommunen 52

selv. 

 Lov nr 1047 af 17/12/2002 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om vurdering af landets faste ejendomme.53

 Lov nr. 179 af 03/01/201654

 Skatteministeriet (2015)55
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 Afgiftssatsen er ikke fastfrosset som udviklingen i beregningsgrundlaget er det, men er 

underlagt øvre og nedre grænser; afgiften skal ligge i intervallet 16-34 ‰ af grundværdien (jf. ESL 

§ 2, stk. 1). De enkelte kommuner fastsætter selv deres ‘grundskyldspromille’ fra år til år i 

forbindelse med vedtagelsen af deres årsbudget. Ejerens grundskyldbetaling er altså afhængig af to 

variable - grundens værdi og kommunens grundskyldspromille. 

 At grundskylden afhænger af to variable, gør den særligt uforudsigelig for ejeren. I takt med 

stigende mediefokus på problemerne i SKAT, og støt stigende grundskyldsbetalinger (idet 

grundskatteloftet forsat er i gang med at indhente markedspriserne i mange kommuner) er 

utilfredsheden steget i befolkningen, og mange ønsker et opgør med grundskylden, som de føler er 

arbitrær.  Nedenfor behandles grundskylden ud fra økonomiske teorier, men det skal her blot 56

bemærkes, at grundskylden er en anseelig indtægtskilde; I 2015 skabte grundskylden et provenu på 

28,1 mia. kr.  eller ca. 3% af alle skatter og afgifter i landet.  En decideret afskaffelse af 57 58

grundskylden ville altså skabe et betydeligt hul i de offentlige finanser. 

3.1.2.2 - Ejendomsværdiskatteloven
Ejendomsværdiskatten er en skat til staten af værdi af egen bolig, der går i stedet for bestemmelsen 

i Statsskattelovens  § 4, litra b, 2. pkt. om lejeværdi af egen bolig, jf. Ejendomsværdiskatteloven’s 59

(EVSL)  § 1 og Ligningslovens  § 15 A. Pligtig er alle personer der ejer privat, fast ejendom  i 60 61 62

Danmark, og har rådighed over denne som beboelse,  (jf. § 2). Der svares kun ejendomsværdiskat 63

af bebyggede grunde (jf. § 4, modsætningsvis). 

  

 Se eksempelvis Rühne, Frederik H. (08/11/2013).56

 Danmarks Statistik (2015A). Her er tale om samlet grundskyld, ikke kun grundskyld på parcelhuse.57

 De samlede skatter og afgifter udgjorde i 2015 932,7 mia. kr. Se Danmarks Statistik (2015B)58

 Lov nr. 149 af 10/04/1922 om indkomstskat til staten59

 LBK nr. 486 af 14/05/2013 af ejendomsværdiskatteloven.60

 LBK nr. 1081 af 07/09/2015 af lov om påligningen af indkomstskat til staten61

 EVSL § 4 opremser de omhandlede ejendomme, der blandt andet inkluderer fritstående helårsboliger med en lejlighed, en- og to-familieshuse, 62

rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. 

 Der skal således beskattes efter andre regler, hvis ejendommen eksempelvis udlejes til anden side (leje-indtægten beskattes) eller hvis huset er 63

ubeboeligt (EVSL, §11, stk. 1, 2. pkt.). Ang. ubeboelighed, se eksempelvis LSRM 1981, 20 LSR, hvor den daværende skat af lejeværdi ikke skulle 
betales, da ejendommen var ubeboelig, som følge af hærværk, der havde afbrudt al forsyning og ødelagt samtlige installationer og ruder. Se også 
SKM2015.279.LSR hvor et 18 kvm. sommerhus uden el, vand og varme, efter først at være blevet vurderet, sidenhen blev fundet ikke at kunne tjene 
til bolig. 
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Beregningsgrundlaget følger af § 4a og udgør den laveste værdi af; 

- Den ejendomsværdi der er ansat for indkomståret, eller 

- Den ejendomsværdi der er ansat pr. 01/01/2001, med et tillæg af 5%, eller 

- Den ejendomsværdi der er ansat pr. 01/01/2002. 

  

 Denne bestemmelse blev indført i 2002  i forbindelse med den daværende VK-regerings 64

’skattestop’, og samtidig med indførelsen af grundskatteloftet. Bestemmelsen beskytter boligejere 

imod stigninger i ejendomsværdiskatten, som følge af prisstigningerne på boligmarkedet, samtidig 

med, at den sikrer, at en boligejer ikke overbeskattes, hvis markedet skulle falde. 

 For ejendomme, der ikke blev vurderet i deres nuværende form i 2001 og 2002 (eksempelvis 

ejendomme der er bygget på efter disse tidspunkter, ejendomme der har ændret areal, eller skiftet 

anvendelse eller planforhold), skal der ansættes ejendomsværdier, der svarer til 2001- og 2002-

niveau til brug for fastsættelsen af beregningsgrundlaget (jf. §4a, stk. 3). 

 Grundet problemerne med SKATs håndtering af vurderingsopgaven vedtog Folketinget først 

i 2013  og igen i 2014  ændringslove til Vurderingsloven, der bestemmer, at vurderingerne fra 65 66

2011/12 skal ligge til grund for betalingen af skatter til og med 2016, mens der skulle udvikles nyt 

system. Desuden er klageadgangen udsat til 2018. Den seneste ændringslov hjemlede endvidere 

nedsættelse med 2,5% af både ejendomsværdi og grundværdi for vurderingen i 2015 og 2016, for 

de fremførte 2011 vurderinger. Herudover nedsættes værdierne med yderligere 2,5% af de første 

500.000 kr for ejendomme, og de første 100.000 kr for grunde. Dette ekstra nedslag aftrappes 

trinvist for ejendomme med en værdi over 750.000 kr og grunde med en værdi over 150.000 kr, 

således at det helt bortfalder ved værdier på hhv. 1.250.000 kr og 250.000 kr.  Da de fleste 67

ejendomme beskattes af 2001- eller 2002-vurderingerne, er effekten af disse regler minimal. 

Ejendomsværdiskattesatsen udgør 1% af beregningsgrundlaget, op til en værdi på 3.040.000 kr., og 

3% af den resterende værdi (jf. §5). Ejendomsværdiskatten indgår i forskudsopgørelsen, og trækkes 

 Lov nr 290 af 15/05/2002 om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove64

 Lov nr. 1635 af 26/12/2013 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven65

 Lov nr. 1535 af 27/12/2014 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme.66

 Den Juridiske Vejledning, H.A.1.1.367
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således løbende over året, sammen med indkomstskatten. I §§ 6-11 er der hjemlet flere forskellige 

nedslag og stigningslofter, alt efter ejendommens anskaffelses-tidspunkt og ejerens alder. Disse vil 

ikke blive gennemgået nærmere her, dog bør nævnes § 9a, der begrænser den årlige stigning i 

ejendomsværdiskat til 2.400 kr. (dog kan der maksimalt nedsættes til sidste års betaling tillagt 20 

%) og § 11 om boligens ubeboelighed (se ovenfor, om rådighed over ejendom til beboelse). Se 

desuden §§ 6-7 der hjemler en begrænsning af skattebetalingen for ejendomme erhvervet før 1998. 

 Ejendomsværdiskatten hænger altså også uløseligt sammen med SKAT’s vurdering. 

Ejendomsværdiskatten er dog hæftet til værdien af egen bolig, og afspejler handelsværdien af 

ejendommen som helhed. I modsætning til, hvad der var tilfældet for grundskylden, er der indført et 

fuldstændigt skattestop for ejendomsværdiskatten - den er låst fast i kroner og øre. Nedenfor 

behandles konsekvenserne af skattestoppet mere detaljeret, ud fra økonomisk teori. 

3.1.2.3 - Vurderingsloven
Det er vurderingsloven, der danner grundlaget for påligning af ejendomsskatterne. Vurdering 

foregår hvert andet år, (jf. VL §1). Ejerboliger vurderes i ulige år, mens resterende ejendoms-typer 

vurderes i lige år. Vurderingen skal afspejle værdien pr. 01/10 i det pågældende år (jf. § 2) - det er 

altså ejendommens stand og prisniveauet pr. denne dato, der skal lægges til grund ved 

vurderingen.  Der kan foretages årsomvurdering af ejendomme i det mellemlignende år mellem 68

ordinære vurderinger, hvis der er sket ændringer, eksempelvis nye planforhold, eksproprieret areal, 

eller hvis ejendommen har været udsat for brand- eller stormskade (jf. § 3). Ved vurderingen skal 

der ansættes separate værdier for ejendomsværdien og grundværdien (jf. §5). Ejendomsværdien er 

defineret som værdien af ejendommen i sin helhed, altså den samlede værdi af grund og bygninger, 

inkl. sædvanligt tilbehør  (jf. § 9) Grundværdien er defineret som værdien af grunden i ubebygget 69

stand, under hensyn til beskaffenhed,  beliggenhed og økonomisk god anvendelse  (jf. § 13). 70 71

 Oprindeligt blev vurderingsdatoen sat til 1. oktober, for at gøre det muligt at få konsekvensen af vurderingen med i den næstkommende 68

årsopgørelse. Der må sættes spørgsmålstegn ved, om det fortsat er nødvendigt, den teknologiske udvikling taget i betragtning.

 Hvad der udgør sædvanligt tilbehør afgøres efter praksis og er typisk, hvad der normalt medfølger ved overdragelse, for parcelhuse, typisk hårde 69

hvidevarer, vaskemaskiner, og lignende. Se JV H.A.1.4.2

 Der skal altså tages hensyn til jordens kvalitet, eksempelvis bundforhold og bærevene. Kræver en grund for eksempel ekstrafundering, for at kunne 70

udnyttes økonomisk forsvarligt, tages der højde for dette i vurderingen, se JV H.A.3.1

 Med denne formulering tilsigtes det at udskille den potentielle fra den faktiske anvendelse af grunden. På den måde sikres det, at der fortsat skal 71

ydes høj skat på eksempelvis grunde i bymidter, selvom de ikke er bebyggede (hvad der må tænkes at være ’dårlig’ økonomisk udnyttelse). Hermed 
undgår man uhensigtsmæssig brug af sådanne eftertragtede grunde.
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 Den helt centrale bestemmelse i Vurderingsloven er §6, der bestemmer på hvilket grundlag 

vurderingen skal foretages. VL § 6 lyder: 

�

 ”Vurderingen foretages på grundlag af værdien i handel og vandel, såfremt købesummen  

 erlægges kontant … For ejerboliger, jf. § 1, 2. pkt., fastlægges vurderingen med   

 udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, 

 stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.” 

  

 Værdien i handel og vandel skal udtrykke hvilken pris, der på vurderingstidspunktet ville 

kunne opnås ved salg til en fornuftig køber. En ’fornuftig køber’, i denne forstand, tager desuden 

hensyn til ejendommens gensalgsværdi, hvorfor den egentlige pris (for eksempel betalt af en 

liebhaver for at anskaffe en bestemt ejendom) ikke kan anvendes, og ikke kan siges at afspejle 

værdien i handel og vandel. Forarbejderne til en ændringslov i 2002 viser desuden, at vurderingerne 

bliver underlagt et ‘forsigtighedsprincip’, hvorved de ved analyse fremkomne priser reduceres med 

5%, for at sikre, at ejendomme ikke overvurderes og dermed overbeskattes.  72

 Købesummen erlægges kontant. Med denne formulering sigtes der mod, at adskille den 

kontante realisationsværdi, sælgers bruttoprovenu (hvilket man ønsker skal danne grundlag for 

vurderingen) fra den aftalte købesum, hvori der kan være indregnet omkostninger i forbindelse med 

prioritering i ejendommen.  73

 Samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. For ejerboliger 

skal vurderingen altså have basis i en gennemsnitsbetragtning af objektive data. I begyndelsen af 

1960’erne, hvor man begyndte at tage EDB-teknologi i brug, blev ejendomsvurderingen sat på 

formel. I dag bruger SKAT de såkaldte ’forslagssystemer’, og ca. 75% af ejendomsvurderingerne er 

baseret udelukkende på denne maskinelle udregning, mens de resterende 25% baseres på et skøn.  74

VL § 39 hjemler anvendelse af sådan vurdering på baggrund af statistisk beregning.  

 Se LFF nr. 180 af d. 20/03/2002, punkt 3.2.172

 Den Juridiske Vejledning, H.A.1.1.173

 Den Juridiske Vejledning, H.A.2.1.2.1.674
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 Der er visse undtagelser fra vurderingspligten, typisk ejendomme som ikke har en værdi i 

handel og vandel, da de ikke omsættes på markedet, herunder kirker, kraftværker befæstningsanlæg 

og veje (jf. §7). 

 Som nævnt ovenfor har en ejendom i nogle tilfælde ikke en passende 2001/2002-værdi, der 

kan lægges til grund for ejendomsværdi-skattebetalingen - fordi der sidenhen er foretaget om-, til- 

eller nybygning, fordi der er sket ændringer i ejendommens areal, eller fordi ejendommen har 

skiftet anvendelse eller fået nye planforhold. I disse tilfælde skal SKAT, ved den almindelige 

vurdering, foretage yderligere vurdering af ejendommen i denne nye stand på 2001 og 2002 niveau, 

(jf. VL §33, stk. 12-15). Således sikres det, at for eksempel ejere af nybyggede huse ikke 

forskelsbehandles, i forhold til ejere der har haft deres hus siden før skattestoppet. 

 På samme måde gælder det, at hvor der er sket ændring i en grunds areal eller planforhold, 

og dette påvirker grundskyldsbetalingen, skal SKAT foretage en vurdering af grunden efter de nye 

forhold, men således at der skabes en basisværdi, der afspejler værdiniveauet på det tidspunkt, hvor 

der sidst var sammenfald mellem den offentlige vurdering og grundskatteloftværdien (jf. VL § 33, 

stk. 16-17). Hvor der opstår helt nye ejendomme ved udstykning, foretages en ny vurdering, der 

anvender den originale ejendoms grundskyldsniveau, men hvis den originale ejendom ikke har 

været vurderet førhen, skal vurderingen foretages med baggrund i vurderingen af omkringliggende 

ejendomme af samme art som den nye ejendom (jf. § 33, stk. 18).  75

 I det følgende undersøges nærmere, hvordan SKAT kommer frem til ejendoms-

vurderingerne. 

Forslagssystemet: 

Ved statistisk bearbejdning af registrerede salg, udledes de vigtigste prisdannende faktorer og deres 

vigtighed, og med oplysninger fra forskellige registre anslår SKAT markedsværdien for alle landets 

ejendomme. Forslagssystemerne er bygget op omkring data fra flere forskellige registre; 

 Denne bestemmelse har givet anledning til en særlig interessant sag, Østre Landsrets dom af 26. februar 2016, j.nr. B-77-15 , hvor ejeren af en 75

ejendom endte med at skulle betale dobbelt så meget i grundskyld, som sammenlignelige ejendomme i nærområdet. De andre ejendomme i området 
nød godt af grundskatteloftet, men da ejendommen i sagen var udstykket fra en erhvervsejendom, skulle grundskylden efter § 33, stk. 18 vurderes 
efter 2008-niveau (den seneste offentlige vurdering af erhvervsejendommen hvor der var sammenfald med grundskattelofts-værdien), og ikke 2001-
niveau (grundskattelofts-niveau for de sammenlignelige ejendomme). Sagen er åbenlyst rigtig efter ordlyden af § 33, stk. 18, men meget interessant 
når man husker på, at grundskatteloftet er indført for at beskytte ejere mod de markante stigninger i grundskyldsbetalinger, der kunne konstateres i 
starten af årtusindet. Taget i betragtning at §33, stk. 12-18 skal sikre, at nogle ejere ikke stilles værre end andre, blot fordi deres ejendom er “opstået” 
efter skattestop og grundskatteloft, er ordlyden af § 33, stk. 18 ikke hensigtsmæssig. I situationen havde det været mere hensigtsmæssigt, hvis 
ejendommen var blevet vurderet efter 3. pkt, altså i forhold til andre, sammenlignelige ejendomme.
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- Tinglysningsoplysninger: Ved tinglysning skal der, jf. VL § 47a og LBK nr. 880 af 16/09/2009,  76

oplyses ejendommens kommunale ejendomsnummer til identifikation, grundens størrelse i 

kvadratmeter og for ejerlejligheder, etageareal. I øvrigt parternes CPR-numre og oplysninger om 

hvorvidt der er tale om overdragelse mellem interesseforbundne, dato for ejerskifte, 

ejendommens stand mht. bygninger, samt overdragelsessum og fordeling af denne. 

- Statens Salgs- og vurderingsregister (SVUR): Modtagne salgsoplysninger registreres i SVUR, og 

SVUR udgiver hvert halve år statistikker over salg mellem uafhængige parter. 

- Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR); ESR indeholder oplysninger til 

identifikation af alle landets ejendomme, men også oplysninger om ejerforhold, planforhold og 

matrikulære forhold. 

- Bygnings- og Boligregisteret (BBR); BBR-registeret indeholder blandt andet oplysninger om 

opførelses-, om- og tilbygningsår, bebygget areal, antal etager, samlet boligareal, 

tagdækningsmateriale, energiforsyning og meget andet. Boligejere har oplysningspligt efter §§ 

14-17 i BBR-loven.  Den, der undlader at opgive de oplysninger, der kræves, straffes med bøde 77

efter § 26. Anvendelse af oplysningerne fra BBR-registeret er dog med tiden trådt i baggrunden 

grundet oplysningernes kvalitet.  78

To faktorer var særligt vigtige i udarbejdelsen af forslagssystemet; Grundens beliggenhed er den 

vigtigste faktor for prisdannelsen, så forslagssystemet lægger særlig vægt herpå. Desuden skulle 

systemet kun anvende de fire simple regnearter, af hensyn til den skattepligtiges mulighed for at 

sætte sig ind i vurderingen. (De nærmere udregninger vil ikke blive gennemgået, men nedenfor 

knyttes en kommentar til de overordnede principper.).  Der er forslagssystemer for alle typer 79

grunde og ejendomme, men i det følgende lægges kun vægt på de beregninger og principper, der 

typisk anvendes ved vurdering af grunde egnet til parcelhuse og parcelhus-ejendomme. Det er værd 

at bemærke, at hele forslagsprocessen fungerer ved iterativ analyse - de forskellige komponenter 

analyseres først et sted, erfaringerne fra denne analyse anvendes i den næste, hvis resultater så 

 LBK nr. 880 af 16/09/2009 om, hvilke oplysninger, der skal indhentes og videregives til told- og skatteforvaltningen ved indberetning af 76

overdragelse af fast ejendom til tinglysning

 LBK nr. 1010 af 24/10/2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret77

 Den Juridiske Vejledning, H.A.1.1.278

 Den Jurdiske vejledning, H.A.1.1.279
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bruges til at modificere den første. Sådan bevæger processen sig frem og tilbage af flere omgange, 

inden det endelige resultat fremkommer. 

Grundværdi-beregning 

Til brug for vurdering af grundværdien inddeler SKAT landets grunde i grundværdi-områder. Den 

overvejende faktor for grundværdien har nemlig vist sig at være ejendommens beliggenhed,  80

hvilket ses tydeligt af opdelingen i disse grundværdiområder. Her er høj-værdi områderne centreret 

omkring de større byer, og Sjællands nord-østlige kyst. Indenfor ét grundværdiområde må kun være 

ejendomme med én type planlagt anvendelse, de skal have samme prisforhold og forventet 

prisudvikling, og de skal ligge i et geografisk sammenhængende område indenfor én kommune. 

Indenfor grundværdiområderne anvendes data fra registrerede salg af ubebyggede grunde de seneste 

fire år, til at fastlægge en områdepris pr. kvadratmeter. For parcelhuse anvender man herefter typisk 

et byggerets-værdi princip til at skønne prisen. Princippet sigter at udrede forholdet mellem store og 

små grunde, ved at opdele værdien i to dele; areal-værdi og værdien af retten til at bygge. Ud fra 

data om registrerede salg findes en områdepris pr. kvadratmeter grund - denne ganges med 800 

(svarende til størrelsen på en normalgrund for parcelhuse), og divideres med to - dette er byggerets-

værdien. Herefter ganges områdeprisen med grundens størrelse, og divideres med to - dette er 

arealværdien. Summen af de to er grundværdien efter byggerets-princippet.  Det må bemærkes, at 81

det er praksis, at den værdi, der fremkommer ved brug af byggerets-værdi princippet, ikke 

nødvendigvis kan stå alene som vurdering, se for eksempel SKM2014.78.BR.  82

 I mange områder sker der dog så få salg af ubebyggede grunde, at der ikke er nok data til at 

fastlægge et prisniveau. Til brug for vurdering af grunde i disse områder anvender man data fra 

områder med både bebyggede og ubebyggede salg. Her udleder man bygningsværdien for et 

normalhus i området (se nedenfor, ejendomsværdi-beregning) fra bebyggede salg, og udregner 

prisen for normalgrunden i området. Ved at sætte disse to priser i forhold til hinanden, for flere 

forskellige områder, kan man tegne den såkaldte grundværdi-kurve, der viser det generelle forhold 

 Den Juridiske Vejledning, H.A.3.280

 Den Juridiske Vejledning, H.A.3.2.2.181

 Begrundelsen fra byretten var, at princippet udelukkende er et vurderingsteknisk hjælpemiddel, der ikke er egnet til at stå alene. Det bemærkes, at 82

dommen er anket til landsretten. I SKM2013.862.HR bekræftede højesteret dog i en sag om en andelsforening, at et resultat af et andet 
vurderingsprincip (i dette tilfælde etage-areal princippet) ikke nødvendigvis alene kunne lægges til grund for vurderingen. 
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mellem hus- og grundpriser. Herved er det muligt at gøre antagelser om grundprisen i områder, hvor 

der ikke er sket salg af ubebyggede grunde, ved hjælp af bygningsværdien for et normalhus i 

området. Det er dog værd at bemærke, at som med byggerets-værdi princippet, er 

grundværdikurven også blot et værktøj, ikke et endeligt facit, se eksempelvis SKM2015.615.HR.   83

 Ovenstående er en grov skitse af arbejdet med vurdering af landets grunde. De to processer 

foregår samtidigt og på flere forskellige niveauer (der er som nævnt tale om iterativ analyse) - 

SKAT foretager den overordnede inddeling af landet i værdiområder, mens udviklingen af 

områdepriser foretages af flere omgange i tæt samarbejde med de pågældende kommuner. Det er 

interessant at bemærke, at selvom dette omfattende arbejde udføres meget grundigt, har hjemmel i 

VL til at danne grundlag for vurderingerne, og selvom langt de fleste ejendomme vurderes efter 

disse udregninger, er det klart fastslået i praksis, at udøvelsen af skøn tager forrang, hvor et sådant 

foretages. Generelt tegner der sig et billede  af, at vurdering af grunde er svært at administrere, 84

særligt som følge af den stærkt begrænsede salgsmasse. 

Ejendomsværdi-beregning  85

Ved ejendomsværdi-beregningen inddeles ejendomme, på baggrund af deres benyttelses-koder i 

SVUR, i flere forskellige kategorier, hvor hver kategori har sin egen beregnings-metode. 

  For fritliggende helårsbolig med én beboelse (parcelhuse) er metoden som følger: Først 

fastlægger SKAT det såkaldte vægtede etageareal, et tal angivet i kvadratmeter, der angiver værdien 

af alle elementer af bebyggelse. Det vægtede etageareal angiver værdien af, for eksempel én 

kvadratmeter udnyttet tagetage, eller indbygget carport, i forhold til værdien af én kvadratmeter 

bolig i stueetagen. Vægtningen er forskellig baseret på geografisk lokation og begrundet i statistisk 

data. 

 Herefter udregner SKAT, på baggrund af registrerede salg af parcelhuse i hele landet, et 

normtal for “standardhuset”, på den måde at alle registrerede salg fratrækkes den seneste 

 Sagen angik en ejer af et sommerhus, der var blevet tildelt et generelt nedslag i ejendomsværdien, dog således at kun bygningsværdien og ikke 83

grundværdien blev sænket. Med henvisning til grundværdi-kurven argumenterede ejeren, at en lavere bygningsværdi ville bevirke en lavere 
grundværdi, og nedslaget kunne derfor ikke fuldt ud allokeres til bygningsværdien. Ejeren fik hjemvist skønnet til nybehandling ved dom i Østre 
landsret (SKM2013.847.ØLR), men denne blev omstødt i Højesteret. Højesteret udtalte, at selvom grundværdikurven skaber en formodning for en 
sammenhæng mellem ejendomsværdi og grundværdi, findes der ingen hjemmel eller praksis til at understøtte, at et generelt nedslag skal føre til 
nedslag i grundværdien, med mindre begrundelsen for, eller karakteren af nedslaget indebærer, at grundværdien er ansat for højt.

 Her tænkes der dels på rigsrevisionens kritik, dels på de forsatte problemer med grundskyld, som nævnt ovenfor.84

 Den Jurdiske Vejledning, H.A.2.1.185
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grundværdi. Herefter udføres regressionsanalyse på disse salg, for at udlede det forhold som enkelte 

faktorer som størrelse, beliggenhed og indretning påvirker salgsprisen med (faktorerne der 

anvendes, er dem der kan findes i de ovenfor omtalte registre). Den seneste definition på et 

standardhus er: et hus opført i 1975, ikke om- eller tilbygget, opvarmet med fjernvarme, 

centralvarme, varmepumpe eller to-kammerfyr, ydermur af mursten, bindingsværk, PVC, glas, 

asbestfri fibercement eller “andet”, tag af tegl eller stråtag og med et bebygget areal, 100 m2 - 120 

m2, uden indbyggede arealer. Dette er det generelle normtal. Hver faktor er tildelt en værdi, 

hvormed de enkelte huses værdi skal korrigeres, alt efter hvordan det pågældende hus adskiller sig 

fra standardhuset (de nærmere faktorer og værdier følger af den Juridiske Vejledning H.A.2.1.1.1) 

 Det tredje trin i forslagssystemet er den lokale korrektion. Når de lokale myndigheder 

modtager det generelle normtal for standardhuse fra SKAT, korrigeres dette på baggrund af 

prisniveauet lokalt (“Vurderingsniveauet”, baseret på alle frie salg i området over de fire foregående 

år). Herved fremkommer det lokale normtal. Det lokale normtal modificeres så, som beskrevet 

ovenfor, for hver enkelt ejendom efter den pågældende ejendoms faktiske forhold. Ved at gange det 

individuelle normtal med hver ejendoms vægtede etageareal, fremkommer ‘bygningsværdien’. 

Denne summeres med grundværdien, hvorved fremkommer forslagsværdien.  Denne forslagsværdi 86

anvendes, som nævnt, som ejendomsværdi i ca. 75% af vurderinger. De resterende ejendomme 

vurderes ud fra et skøn fra SKATs side. Her tages hensyn til for eksempel, bygningsmæssig kvalitet, 

vedligeholdelsestilstand, støj- eller jord-forurening, terrænforhold, byggesager, og andre forhold, 

der ikke indgår i vurderingen efter forslagssystemet. 

3.1.3 - Sammenfatning 

Helt kort synes det danske ejendomsbeskatningssystem altså rimeligt ligetil. På baggrund af den 

vurderede markedsværdi af skatteyderens grund og samlede ejendom (minus 5%), ydes en skat til 

staten (1% af værdien af ejendommen, op til 3,04 mio. kr., 3% af resten), og en skat til kommunen 

(1,6 - 3,4% af værdien af grunden).Vurderingen beror i høj grad på objektive registerdata, men der 

er dog nogen mulighed for skønsudøvelse. For at beskytte skatteyderen mod kraftige årlige 

stigninger, er der indført et skatteloft på stigninger i grundskyld, og et komplet skattestop på 

 Der kan også være tale om eventuelle individuelle tillæg eller nedslag, eksempelvis nedslag for ekstra fundering. Det bemærkes, at der ikke siden 86

2013 gives fradrag for forbedringer i grundværdien.
  !  af !32 88



ejendomsværdiskat. Så hvori består udfordringerne - hvorfor modtager SKAT så hård kritik fra 

Rigsrevisionen og skatteyderne? Svaret synes ikke umiddelbart tydeligt udfra en gennemgang af 

retsreglerne alene - systemet synes forståeligt, og virker endda, med fokus på objektive data og 

sammenlignelige salg, til at stemme overens med de mest populære systemer i litteraturen. 

Nedenfor i afsnit 4, vil systemet og dets konsekvenser bearbejdes udfra økonomiske termer, for at 

se om vi kan finde kilden til utilfredsheden. 

3.2 - Sverige 

3.2.1 - Historisk udvikling 

Nedenfor skitseres overordnet udviklingen i svensk ejendomsbeskatning: 

- 1300-tallet. “Bevillning” - et system der mindede om det danske tiende hvorefter regenten kunne 

bevilge staten at opkræve skatter, når denne havde brug for det, for eksempel i krigstid.  

- 1862: “Fastighetsbevillning” - løbende beskatning af afkast på fast ejendom. Afkastet blev dog 

ikke målt, men anslået til at være lig en procentdel af ejendommens værdi - 3% for landbrug, og 

5% for alle andre typer ejendomme, hvoraf man betalte 1% i skat. 

- 1911: “Repartitionstal” - det samme som fastighetsbevillning, men flyttet over i den personlige 

indkomst og suppleret af det reele afkast for ejendommen, med fradrag. I realiteten ændrede 

reformerne kun på fordelingen af skattebetalingerne mellem stat og kommune, da de færreste 

ejendomme havde afkast, der oversteg fradraget. 

- 1950’erne: “Villaschablon”. Ejere var skattepligtig af en hypotetisk leje, men kunne fradrage 

rente-betalinger forbundet med den pågældende ejendom.   87

- 1985: Statslig skat på fast ejendom. Skatten var 2,5% af hele ejendommens værdi.  

- 2008: Introduktion af fastighetsavgift og fastighetsskat som det består i dag. 

Den måde man ejer bolig på, og den måde denne beskattes i Sverige, adskiller sig i dag på flere 

måder fra den danske tilgang. Det er ikke ualmindeligt, at man ejer et hus, men at staten eller 

kommunen ejer grunden, som huset er bygget på - husejeren opkræves en slags lejeafgift for 

 Henrekson og Stenkula (2015), s. 309.87
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“tomträtten”, rettigheden til at anvende grunden. Den nedenstående gennemgang af gældende 

svensk ret vil kredse om beskatningen af parcelhuse, hvor den skattepligtige både ejer hus og grund, 

da det er denne opstilling, der minder mest om den typiske danske situation. 

3.2.2 - Gældende ret 

Generelt: 

Det er “fastigheten” der beskattes i Sverige. En fastighet er et horisontalt afgrænset stykke jord (jf. 

Jordabalk (1970:994) 1 Kap., 1 §). Med til en fastighet hører bygninger, der står på ejendommen, 

installationer til forsyning, samt planter (jf. 2 Kap., 1 §). Desuden fast inventar i huset, for eksempel 

ledningsføring, kakkelovne, varmepumper, badekar og hårde hvidevarer (jf. 2 Kap., 2 §). 

 Den følger af den svenske Fastighetstaxeringslag (1979:1152) (herefter FL), at fastighetens 

type skal afgøres, før der kan påregnes skat, (jf. FL, 2 Kap., 1 §). Af særlig relevans for denne 

fremstilling er typen “småhus”; et småhus svarer til det danske parcelhus: en bygning egnet til at 

huse en eller to familier, hvor værdien af andre mindre bygninger, som for eksempel garage, 

inkluderes (jf. 2 Kap, 2 §). Desuden skal grunde også inddeles i typer, hvor typen “tomtmark” 

dækker grunde, hvorpå der er bygget et småhus, eller grunde der er egnet hertil (jf. 2 Kap., 4 §). 

 Udgangspunktet i FL er, at alle fastigheter er skatte- og afgiftspligtige (jf. 3 Kap., 1 §).  En 88

fastighet udgør i udgangspunktet én “taxeringsenhed”, således at huset og grunden takseres som én 

enhed (en “småhusenhet”) jf. 4 Kap., 1 og 5 §§, dog skal huset og grunden udgøre separate enheder, 

hvis begge ikke har samme ejer (4 Kap., 2 §). Ligesom i Danmark skal ”taxeringsvärden” (se 

nedenfor) kunne opgøres i en værdi for bygningen og en værdi for grunden (jf. 7 Kap., 1 §). Det er 

ejeren af fastigheten den 1/1 i et givent år, der er skyldig at betale skat for ejendommen for det år, jf. 

Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift (herefter LKF), 2 §, ligesom det også er værdien pr. 

1/1, der søges afspejlet i vurderingen. 

 Ejeren af en bebygget ejendom er pligtig at betale 0,75% af takseringsværdien (se nedenfor) 

i kommunal “fastighetsavgift” jf. LKF 3 §, dog maksimalt 7.262 SEK (2016-niveau). 

Fastighetsavgiften indgår i forskudsopgørelsen, og trækkes over de løbende skatter, som den danske 

ejendomsværdiskat. 

 Visse ejendomme er undtaget, men her er tale om for eksempel nationalparker, kirker og skoler.88
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 Ejer man ubebygget grund eller grund med hus under opførelse, skal man svare 1% af 

takseringsværdien af denne i statslig “fasthetsskatt” jf. Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 3 

§, litra a. 

 Der er visse undtagelser til skattepligten, navnligt følger det af LKF, 6 §, at nybyggede 

småhuse er fritaget for betaling af kommunal fastighetsavgift i 15 år. Denne regel trådte i kraft for 

småhus bygget år 2012, og erstattede en regel, hvor småhus bygget år 2004 og efter, var fritaget for 

betaling af kommunal fastighetsavgift i 5 år, og herefter skulle svare halv takst i yderligere 5 år.  89

Vurderingen: 

For hver taxeringsenhet skal der bestemmes en “taxeringsvärde” jf. Fastighetstaxeringslagen 5 

Kap., 1 §, med mindre enheden er af ringe værdi (< 50.000 SEK, jf. 6 Kap., 2 §). Denne 

takseringsværdi skal svare til 75% af markedsprisen, som skal afspejle hvad den pågældende enhed 

normalt kunne sælges for på det frie marked (jf. 5 Kap., 2 og 3 §§). Takseringsværdien er summen 

af en “riktvärde” for huset og en “riktvärde” for grunden. Riktvärden udarbejdes ved brug af 

bestemte værdifaktorer (jf. 7 Kap., 1 §), som for et småhus er; 

- “Värdeområden”. Som i Danmark inddeles landet i værdiområder. Hvert værdiområde tildeles en 

faktor, der angiver, i hvilken grad værdien i området adskiller sig fra normen. Til brug for 

dannelsen af værdiområderne bruges “ortpriser”: Oplysninger om salg af sammenlignelige 

ejendomme. Salgsinformationerne omregnes, så de afspejler niveauet to år før den pågældende 

taksering. 

- “Storlek”. Størrelsen af huset, i forhold til “normhuset” (125 kvm). 

- “Ålder”. Med alder søges det at afdække husets sandsynlige resterende livslængde. Det år, hvori 

huset er bygget, anvendes som husets “värdeår”. Er der sket til- eller ombygninger siden, 

faktoreres dette ind ved hjælp af en formel, og huset bliver tildelt et nyt (senere) värdeår. 

Værdiåret for normhuset er det 17. år inden den pågældende taksering. 

- “Standard”. Huset tildeles en point-værdi, baseret på faktorer som bygningsmaterialer, 

energimærkning, indlagt køkken og bad, og andre objektive data. 

- “Kategori”. Hvilke type huset er; fritliggende, rækkehus eller andet. 

 Herudover er det muligt, efter Lag (SFS 2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighets-avgift at “pensionärer” kan opnå nedslag i deres 89

kommunale “fastighets-avgift”, under nærmere betingelser.
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- “Fastighetsrättsliga förhållanden” - Om huset og grunden udgør samme takseringsenhed, eller to 

separate - altså om der er tale om tomträtt eller ej. 

- “Värdeordning” - hvis der eksisterer flere huse på en “tomt”, angives om der er tale om det mest 

værdifulde hus (“Klass 1”) eller andre huse på tomten (“Klass 2”). 

På basis af data omkring disse faktorer fra hele landet konstrueres forskellige tabeller;  90

- SV-tabell, for grund- og marginalværdi som skal vise værdien af “normhuset”, opført 17 år før 

året for almen taksering ved forskellige kombinationer af “Storlek” og “Standard”. 

- SO-tabeller S, skal vise værdirelationen for lige store bygninger, ved forskellige kombinationer 

af alder og størrelse. Der er flere SO-tabeller, alt efter hvor stor indvirkning alderen af et hus har 

i det pågældende værdi-område. 

- FV-tabell S, angiver en faktor for betydningen af klasserne efter faktoren “värdeordning” 

- S-nivå tabell, som angiver værdien i det pågældende værdi-område, i forhold til “norm-huset”. 

Ud fra de værdier, der kan aflæses i tabellerne, udregnes “riktvärden” for et “småhus” efter 

følgende formel; 

R = V x S x Å x N 

hvor R er “Riktvärden, V er “SV-tabell” værdien, S er “S-nivå“ værdien for området, Å er “SO-

tabell S” værdien og N er “FV-tabell S” værdien, jf. Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199), 1 

Kap., 7c §. 

På samme måde udregnes en riktvärde for grunden, efter FL 12 Kap., 3 §, på baggrund af følgende 

værdifaktorer; 

- “Storlek” - grundens størrelse i forhold til normen. 

- “Vatten och avlopp” - hvorvidt grunden har adgang til forsyningsledninger til vand og afløb. 

 Jf. Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199), 1 Kap., 6 §.90
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- “Fastighetsrättsliga förhållanden” - Om grunden udgør en selvstændig “tomt” eller ej. 

- “Typ av bebyggelse” - Om der på grunden er bygget fritstående hus, rækkehus, eller andet hus, 

eller om grunden er beregnet til sådan. 

- “Närhet till strand” - Grunde inddeles i klasser, alt efter afstanden til nærmeste strand. 

Summen af de to riktvärde for småhus og tomt udgør som regel takseringsværdien, men der er dog 

mulighed for justeringen af denne, for såkaldte særegne forhold (“säregna forhållanden”). 

Justeringen skal ske med 75% af den forskel, som forholdene bevirker (så den samlede 

takseringsværdi fortsat svarer til 75% af markedsværdien), og forholdene skal mindst bevirke en 

netto-ændring på 3% af værdien, dog mindst 25.000 SEK. Når det skal vurderes, om det enkelte 

forhold er særegent, skal der tages hensyn til normen i det pågældende værdiområde, og ikke til 

normen på landsplan. De særegne forhold, der kan give anledning til justering, kan både være 

negative (for eksempel, tilstedeværelse af radon, støjgener, servitutter på ejendommen), og positive 

(udsigt, swimmingpool, etc.). Selv disse reguleringer for særegne forhold er i høj grad baseret på 

skematiske aflæsninger og standardværdier, fremfor på skøn. 

Frekvens: 

På ét punkt adskiller den svenske fastighetstaxeringslag sig i særdeleshed fra den danske 

fremgangsmåde. Således arbejder man i Sverige med tre forskellige typer taksering; “Allmän”, 

“Förenklad” og “Särskild”; 

 “Allmän” taksering er den sædvanlige, grundige vurdering og taksering af alle landets 

ejendomme. Det specielle ved den almene taksering er, at den kun foretages hvert sjette år, for 

parcelhuse i 2015, 2021, osv. Ved den almene taksering har skattemyndigheden mulighed for 

grundigt at re-vurdere nogle af de overordnede vurderingsinstrumenter, navnligt værdiområderne, 

og selve vurderings-metoden. Riksdagen kan dispensere fra den almene taksering, og gjorde det 

senest i 2009 ved Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009, hvor man i 

stedet for almen taksering gennemførte “forenklad taksering”. Således er den almene taksering, der 

blev foretaget i 2015, den seneste revurdering af værdiområder og vurderingsmetoder siden 2003. 

 “Förenklad” taksering foretages i 2006 og herefter hvert sjette år. Den forenklede taksering 

gør brug af samme værdiområder og vurderingsmetoder som den seneste almene taksering, men 
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myndighederne opdaterer værdi-niveauerne på baggrund af registrerede salg i den mellemliggende 

periode. 

 “Särskild” taksering foretages i de år, hvor der ikke foretages almen eller forenklet 

taksering. Efter FL Kap. 16, 1 § er udgangspunktet, at takseringsværdien fra det foregående år 

videreføres. Der skal dog ske ny taksering (med senest etablerede vurderingsinstrumenter), hvis 

takseringsenheden er blevet bygget eller ombygget i det pågældende år (16 Kap., 2 §, nr. 1) eller 

hvis ejendomstypen eller skattepligts-forhold har ændret sig (16 Kap., 2 §, nr. 2). Desuden skal der 

ske ny takserings, hvis ændringer i ejendommens fysiske beskaffenhed, der er indtrådt i det 

pågældende år, har bevirket at takseringsværdien er ændret med 20% eller mere (dog mindst 25.000 

SEK). Disse ændringer kan være for eksempel ombygning, tilbygning eller brand, men også 

ændringer i værdien som følge af ændringer i lokalplanen eller andre offentlige beslutninger (16 

Kap., 4 §), eller ændringer i miljøet (16 Kap., 4a §).  

3.2.3 - Opsummering 

Det svenske ejendomsbeskatningssystem kredser altså også om ejendommens markedsværdi. 

Denne estimeres ved, at vurdere priseffekten af visse faktorer ved hjælp af statistisk analyse af 

registrerede salg. Vurderingen er i høj grad baseret på objektive kriterier, registerdata og tabel-

opslag, og der er meget begrænset mulighed for at udøve skøn. Vurderingerne opdateres hvert 3. år, 

men evalueringen af alle faktorer strækker sig over en cyklus på seks år. Da det kun er 75 % af den 

vurderede værdi, der beskattes, har værdistigninger ikke fuld gennemslagskraft, og der er således 

mindre usikkerhed, og mindre risiko for pludselige, kraftige stigninger. Beskatnings-niveauet er 

relativt lavt (0,75% af 75% af markedsværdien, eller 0,56% af markedsværdi) 

 Den skattepligtige er endvidere beskyttet af et indeksbaseret loft over den maksimale 

ejendomsskatte-betaling, således at de fleste ejendomme slet ikke vil blive ramt af højere skatte som 

følge af værdistigninger. Nybyggede ejendomme modtager dog den mest lempelige behandling, da 

disse er fuldstændig fritaget for beskatning i de første år. 
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3.3 - Californien 

3.3.1 - Historisk udvikling 

Amerikanerne har altid haft et anstrengt forhold til skatter. Det var Storbritanniens øgning af 

skatterne i kolonierne, der satte gang i den amerikanske revolution, og det var pålægning af told og 

afgifter, der forårsagede The Boston Teaparty. I nyere tid bød 1960’erne og 70’erne på en moderne 

skatterevolution, støttet af amerikanere fra alle samfundslag, som især kredsede omkring 

ejendomsskatterne. Men for at forstå hvordan det kom så langt, må vi først forstå, hvordan det 

amerikanske retssamfund er skabt. 

 De engelske kolonier endte med at dominere det amerikanske fastland, hvorfor det er 

naturligt, at amerikansk retstradition følger den engelske Common Law tilgang. Kolonierne tiltrak 

ikke folk fra de øverste samfundslag, så den juridiske disciplin var kraftigt underbemandet, dels i 

kolonitiden, men også i de første mange årtier af USA’s levetid.  De enkelte kolonier udviklede 91

over de første adskillige hundrede år, selvstændige tilgange, til forskellige retsområder, ofte på 

baggrund af sammensætningen af deres samfund. Da kolonierne brød fri i den amerikanske 

revolution, og dannede de forenede stater, var det derfor allerede svært at finde fælles fodslag. I 

stedet blev regerings magt indskrænket, og staterne beholdt store dele af den lovgivningsmæssige 

kompetence for deres eget område. Derfor ses der i dag stor variation blandt staterne på forskellige 

retsområder, herunder beskatning af ejendom. 

 En anden kuriøsitet ved det amerikanske retssystem (og en der er særligt vigtig for 

ejendomsskatterne) er tendensen til at vælge embedsmænd, selv på lavere niveauer, ved afstemning 

i staten eller i et ”county”. I 1960’erne og 70’erne blev et væld af lokale vurderingsmænd afsløret i 

omfattende korruption og arbejdsforsømmelse. Fremfor at vurdere ejendommene regelmæssigt, som 

det fulgte af loven, havde mange vurderingsmænd blot kopieret tidligere års vurderinger, og i 

mange tilfælde havde de vurderet ejendomme til en brøkdel af markedsværdien, i bytte for stemmer 

til deres genvalgs-kampagne, andre politiske tjenester eller kontant bestikkelse. Således var 

ejendomsskatter siden slutningen af det 19. århundrede blevet holdt kunstigt nede af dovne eller 

 Farnsworth (1996), s. 9.91
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korrupte embedsmænd. . I den amerikanske folkebevidsthed blev lave ejendomsskatter opfattet 92

som et sikkerhedsnet - havde man investeret i fast ejendom, var man nogenlunde sikret mod 

pludselig arbejdsløshed, eller andre finansielle kriser, og man kunne forvente lave udgifter til fast 

ejendom i sin alderdom.  Med fyringen af mange vurderingsmænd, og totale revurderinger i 93

1960’erne  og igen 1970’erne , mangedobledes nogle skatteyderes ejendomsskattebetaling, 94 95

hvilket medførte en opblomstring af modstand mod skatter i USA. Den 6. juni 1978, godkendte 

vælgere i Californien den såkaldte “Proposition 13”, der fortsat danner grundlag for 

ejendomsbeskatningen i staten. 

 Inden undersøgelsen af de nærmere regler for ejendomsbeskatning kan begynde, må ét 

aspekt af systemet dog lige belyses. Udover at betale ejendomsskatten, har indehavere af fast 

ejendom i Californien også en post på deres ejendomsskattebillet, der hedder “Voter-Approved Debt 

Rates”. Denne post går til betaling af lokal gæld i forbindelse med infrastruktur- eller skole-

projekter i det pågældende county. Nogle gældsposter stammer fra før indførelsen af Proposition 13 

i 1978, men der er også mulighed for at få tillagt nye poster. Beløbet, der skal betales, står i forhold 

til ejendommens værdi. Hertil kommer en post på skattebilletten der hedder ‘Direct Levies’. Her er 

tale om et væld af forskellige mindre betalinger, der går til at finansiere gadebelysning, 

oversvømmelses-sikring, vedligeholdelse af fortove, og andre mindre udgifter i de enkelte counties. 

I det store hele er disse to mindre poster ikke af videre betydning for den enkelte skatteyder. I 

2010-2011 var indtægten for ‘den almindelige’ ejendomsskat således $43.2 mia, mens de to andre 

poster udgjorde hhv. $5.7 mia og $6 mia.  Disse to poster vil ikke blive gennemgået nærmere, da 96

der er enorm forskel på størrelsen af disse fra county til county. 

 Martin, Isaac W. (2008), s. 7.92

 Ibid., s. 7-8. 93

 Ibid., s. 52.94

 Ibid., s. 105.95

 Legislative Analyst’s Office (2012).96
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3.3.2 - Gældende ret 

3.3.2.1 - California Constitution
Det er interessant, at skatte-modstanden var så stærk, at de overordnede ændringer til 

ejendomsskatterne blev skrevet direkte ind i the California Constitution (herefter CC) - delstatens 

”grundlov". Det understreger, hvor dybfølt modstanden var - her var ikke tale om et emne der kunne 

klares politisk med en særlov. Vælgerne krævede varige ændringer, og fremtidige ændringer i 

ejendomsbeskatningen kræver nu 2/3 flertal i begge Californien’s lovgivende huse, the California 

State Senate og the California State Assembly. 

 The California Constitution indeholder de helt overordnede regler om ejendomsbeskatning. 

Det følger af Article XIII, Section 1, at al “property”, herunder “real property”, kan beskattes, og 

skal vurderes til den samme procentdel af egentlig markedsværdi. Definitionen af ”real property” 

følger af California Revenue and Taxation Code, Section 104 og dækker al ejerskab af land, 

inklusiv “improvements” på det givne stykke land. “Improvements” dækker alle bygninger, 

strukturer, ledningsnet, hegn og visse planter (jf. Section 105).  Al ejendom beskattes altså i 97

udgangspunktet ens, om det anvendes til parcelhuse, virksomhed eller andet. 

 Ejendom ejet af staten, den lokale forvaltning, religiøse foretagender, og offentlige 

ejendomme som skoler, biblioteker og museer, er fritaget for beskatning (jf. CC Article XIII, 

Section 3, subsections a)-d)). Subsection k) i samme bestemmelse hjemler et fradrag på $7.000 i 

ejendomsværdien for ejendom, der bebos af ejeren (“owner-occupied homes”).  Grund og 98

bebyggelse skal tildeles en værdi hver for sig i den lokale vurderingsmands regnskab, således at 

både bebygget og ubebygget grund kan vurderes på lige fod (jf. Article XIII, Section 13). 

 Article XIII A blev indsat i The California Constitution som følge af Proposition 13. 

Skattesatsen på fast ejendom må ikke overstige 1% af “the full cash value” af den pågældende 

ejendom (jf. Article XIII A, Section 1). ”The full cash value” (eller “base year value”, som den også 

 ‘Improvements’ dækker også over begrebet ‘fixtures’, hvilket har skabt en del tolkningsvanskeligheder. Det anses dog nu som fast praksis, at 97

‘fixtures’ dækker over løsøre, der er tænkt som værende en fast del af ejendommen, og derfor er indbygget eller på anden måde uløseligt inkorporeret 
i ejendommen. Den klareste indikator for, om der er tale om et ‘fixture’ er således hvor svært det er at udskille det pågældende ‘fixture’ fra 
ejendommen. Se eksempelvis Morse Signal Devices v. Los Angeles County, 161 Cal.App.3d 570.

 Der eksisterer også andre fritagelser og nedsættelser, eksempelvis kan det lokalt besluttes at fritage ejendomme med en værdi under $10.000 for 98

ejendomsskat, jf. California Revenue and Taxation Code, Part 1, Chapter 1, Section 155.20. Efter California Constitution Article XIII, Section 3 og 4 
er der hhv. delvist fradrag, eller fuldt fradrag for ejendomsskat for tilskadekomne krigs-veteraner, eller disses efterladte. For tiden eksisterer der ikke 
lovregler, der tillader ældre og handicappede at udskyde betaling af deres ejendomsskatter, men et sådan program er godkendt af guvernøren af 
Californien, men træder først i kraft senere i 2016. (Her er tale om AB 2231 (Statutes of 2014, Chapter 703) der genindfører State Controller's 
Property Tax Postponement Program.)
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kaldes) er værdien fastsat ved vurderingen i 1975, eller vurderingen fastsat af den lokale 

vurderingsmand ved senere salg eller nybygning (jf. Article XIII A, Section 2). Denne værdi kan 

årligt opjusteres med en sats, ikke højere end 2%, der reflekterer inflationen eller ændringer i pris-

indekset for det pågældende område, hvor ejendommen befinder sig. I det følgende anvendes 

betegnelsen “Prop 13 værdi” eller “Prop 13 basis værd” til at beskrive hhv. den fremskrevne og den 

originale værdi efter denne metode. Alternativt kan værdien nedjusteres som følge af bygnings hele 

eller delvise ødelæggelse, eller fald i markedsværdi, der bevirker en værdi lavere end Prop 13 

værdien (jf. Article XIII A, Section 2, subsection b og The Revenue and Taxation Code, Section 5 

og Section 110). Denne værdi kaldes i det følgende “Prop 8 værdien”. Skatten opkræves to eller fire 

gange årligt. Nedenfor gennemgåes de nærmere regler for vurderingen. 

3.3.2.2 - Revenue and Taxation Code
Hvor The California Constitution indeholder det overordnede skelet for ejendomsbeskatning, skal 

den nærmere process for vurdering findes i the California Revenue and Taxation code. Vurderinger 

foretages af “County Assessors”, lokale vurderingsmænd, der har ansvaret for at fastsætte og 

opkræve ejendomsskatter årligt. Den værdi han skal komme frem til, skal afspejle værdien på det 

pågældende års “lien date” (den dag hvor skatterne tilskrives ejendommen og kravet mod ejeren 

opstår, på nuværende tidspunkt d. 1/1), jf. Part 2, Chapter 3, Section 401 og 401.3. Det følger af 

Part 0,5, Chapter 1, Section 51 at den værdi, der skal beskattes, skal bestemmes som den laveste af:  

 a) Prop 13 værdien, som beskrevet ovenfor. For køb foretaget efter 1998 er satsen der  

 korrigeres med lig den procentvise ændring i the California Consumer Price index fra  

 oktober før vurderingen og et år tilbage. For nybyggede huse (Newly constructed, se  

 nedenfor) anvendes den vurderede værdi, i det år huset stod klar til indflytning.  

  

 b) Prop 8 værdien. Prop 8 værdien udgør den værdi køber og sælger på    

 armslængde ville aftale på markedet i det givne år. Således sikres en ejer mod at skulle  

 betale den originale (høje) ejendomsskat, hvis ejendommen undergår betydelig   

 værdiforringelse som følge af naturkatastrofer eller  lignende, eller som følge af   

 forskydninger i markedet. 
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Køber sikres altså, at hans ejendomsskatter er forudsigelige i hele hans ejertid, og at han aldrig 

kommer til at betale mere end 1% af den egentlige værdi af ejendommen - der er lagt loft på 

ejendomsskatten, i hele ejertiden. 

 I Section 60 defineres begrebet ”Change of Ownership”, som overførsel af interesse i og 

brugsret til en fast ejendom, for et vederlag, der overvejende afspejler værdien af denne.  99

Overførsel af ejerskab mellem børn og forældre (og i visse tilfælde mellem bedsteforældre og 

børnebørn) skal ikke defineres som Change of Ownersip i skattemæssig sammenhæng, så længe 

ejendommen var den primære bolig for overføreren (jf. Section 63.5). Desuden anses det ikke for 

change of ownership, når der anskaffes ny ejendom, som følge af at den gamle er blevet 

eksproprieret (jf. Section 68) eller blevet ødelagt i en naturkatastrofe (jf. Section 69). Når der 

foretages change of ownership, skal køber selvangive dette til den lokale vurderingsmand (jf. 

Section 480). 

 Nybygning (“Newly constructed”) defineres som ændring eller tilføjelse af bygninger til en 

grund, ændringer i grunden, eller installation af forsyningsnetværk, siden sidste vurdering (jf. 

Chapter 3, Section 70), og inkluderer således også tilbygning. Er det kun dele af en eksisterende 

ejendom, der er blevet ændret, eller hvis der er foretaget tilbygning, skal den ændrede eller 

tilbyggede del tilegnes en Prop 13 værdi for sig selv (jf. Section 71.), mens den tilbageværende 

‘originale’ del af ejendommen beholder sin Prop 13 værdi. 

 De lokale vurderingsmænd er ikke forpligtet til at foretage årlige revurderinger, med mindre 

der kan konstateres en Prop 8 værdi. I det tilfælde skal der årligt foretages vurderinger, indtil Prop 8 

værdien findes at overstige den fremskrevne Prop 13 værdi, (jf. CC Article XIII A, subsection 2(b)). 

Det er værd at bemærke, at Prop 8 værdien ikke er underlagt loftet om årlige stigninger, som Prop 

13 værdien er det. Hvis Prop 8 værdien anvendes, kan den årligt stige uden begrænsninger, indtil 

den igen når Prop 13 værdien. 

 Hovedreglen er således, at når først en Prop 13 værdi er fastlagt, består den lokale 

vurderingsmands opgave kun i, at fremskrive denne værdi med den pågældende takst fra år til år. 

Mens vurderingsmanden har hjemmel til at foretage Prop 8 revurderinger, hvis han mener, at en 

ejendom eller et helt område har undergået værdiforringelse, er han altså ikke forpligtet til at 

 Bestemmelsen lyder ordret; A "change in ownership" means a transfer of a present interest in real property, including the beneficial use thereof, the 99

value of which is substantially equal to the value of the fee interest.
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vurdere hver ejendom enkeltvis, og i et enkelt tilfælde har en domstol udtalt, at det ikke engang er 

tilladt rutinemæssigt at foretage årlige revurderinger.  Typisk foretager vurderingsmanden 100

revurderinger af grupper af ejendomme, som han forventer kunne falde i værdi, men det er op til 

den enkelte vurderingsmand at bestemme sin egen praksis for revurdering. Det anbefales således 

ejere at anmode om en Prop 8 revurdering, hvis de mener, at deres ejendom har undergået 

værdiforringelse, og er mindre værd end Prop 13 værdien. 

3.3.2.3 - California Property Tax Rules
I Californien ligger ansvaret for, at ejendomsskatterne opkræves efter reglerne i sidste ende hos 

“The Board of Equalization” (herefter BOA), ligesom de har ansvaret for opkrævning af en del 

andre skatter. BOA har udarbejdet et regelsæt som de 58 lokale vurderingsmænd skal følge, for at 

sikre at ejendomsvurderingen foregår efter ens regler, på tværs af counties. Dels indeholder reglerne 

nærmere definitioner og udvidelser af koncepter fra the California Constitution, og the California 

Taxation and Revenue Code, dels indeholder de regler for fremgangsmåde ved fastsættelse af Prop 

13 og Prop 8 værdier. Disse regler er samlet i The California Property Tax Rules, som er indskrevet 

i lov i Title 18 i the California Code of Regulations. 

 Hvad der er særligt interessant i disse regler er Chapter 1, Rule 2, subsection b) der 

foreskriver, at når der er foretaget change in ownership efter the California Revenue and Taxation 

Code, Section 60, er der en formodning for, at den pris, der er blevet betalt, repræsenterer 

markedsværdien for den pågældende ejendom, og denne skal således udgøre ejendommens ”base 

year value” for den nye ejer. Pålægningen af ejendomsskat sker således på grundlag af en 

konstatering af salgspris, frem for en vurdering af markedsværdi. Der er naturligvis visse 

undtagelser til reglen. En hvilken som helst part (ejer eller lokal vurderingsmand), der er uenig i den 

konstaterede Prop 13 basis værdi kan forsøge, at få værdien ændret, såfremt de mener, der 

 Se Chevron USA, Inc., et al. v. County of Kern (2014) 230 Cal.App.4th 1315. Et olie- og gasselskab bestred den måde, hvorpå nogle ejendomme 100

var blevet revurderet og mente, at de skulle undergå ny vurdering årligt i den pågældende periode på grund af diverse tilbygninger. Sagen er speciel, 
da den angår ejendom anvendt til olie- og gas-industri, og disse vurderes dels på baggrund af ejendommensværdi, inkl. mineral-rettigheder, dels på 
baggrund af bygningernes værdi. Domstolen udtalte; “Under proposition 13, however, routine annual appraisals are not permitted … “, og bestemte 
således, at værdien for ejendommen inkl. mineral-rettigheder skulle fremskrives fra dens Base-Year Value, mens bygningernes værdi skulle vurderes 
på ny.
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forekommer en “significant deviation” en betydelig afvigelse fra det faktiske.  En betydelig 101

afvigelse defineres i reglerne, som en afvigelse på mindst 5%. Ved vurdering af en evt. afvigelse, 

skal markedsværdien vurderes med hensyn til en situation hvor ejendommen har været til salg på 

det åbne marked, har været til salg i en periode der tillader sælger at finde en køber der vil betale 

markedsprisen, at salget er foretaget mellem parter der er informeret om ejendommens potentielle 

anvendelsesmuligheder og at parterne hver især søger at maksimere deres egen vinding.  102

Vurderingsmanden har altså rimeligt vide rammer for at argumentere for at salgsprisen ikke 

repræsenterer markedsværdien, værende om sælger var i finansielle problemer og skulle realisere 

ejendommen så hurtigt som muligt, eller om køber var i ond tro med hensyn til sælgers viden om 

eventuelle anvendelsesmuligheder for ejendommen. 

 Konstaterer den lokale vurderingsmand, at en ejendom ikke har skiftet ejer til en pris, der 

repræsenterer markedsværdien, har han flere metoder, han kan anvende for at fastlægge en ny Prop 

13 basis værdi. De samme metoder kan anvendes, når han skal fastlægge Prop 8 værdier. Metoderne 

er som følger:  103

The Comparative Sales Approach to Value, jf. Rule 3 og Rule 4. Værdi på baggrund af 

sammenlignelige salg er den foretrukne metode, og også den eneste der er hjemlet i the California 

Revenue and Taxation Code. Section 402.5 hjemler, at de data der anvendes skal komme fra salg 

“sufficiently near” og “sufficiently near in the time to the valuation date”. Det skal altså være 

ejendomme i samme område, der danner baggrund for vurderingen, og også salg der er fortaget tæt 

på vurderingsdatoen nærmere bestemt ikke senere end 90 dage efter. Det er interessant, at bemærke, 

at denne vurderingsmetode har langt færre objektive krav end den danske eller svenske. De 

ejendomme, der bruges som data, skal blot være “sufficiently alike” med hensyn til type, størrelse, 

anvendelsesmulighed, og praksis viser, at et relativt beskedent antal sammenlignelige salg er nok til 

 Dette princip er også bekræftet af domstolene, se Dennis v. Santa Clara County, 215 Cal.App.3d 1019. Sagen angår dog en erhvervsejendom, men 101

siden lovgivningen ikke skelner imellem vurdering af erhverv og privat ejendom, må det antages, at princippet gør sig gældende for begge. 
Ejendommen blev købt for $2145.418, men omvurderet til $336.600. Domstolen udtaler blandt andet, “ … the purchase price is only the beginning 
and not necessarily the end of the inquiry.” Domstolen fandt således, at data fra sammenlignelige salg retfærdiggjorde en omvurdering, dette på trods 
af at der forelå en situation, der mindede om et frit salg. Se også Guild Wineries & Distilleries v. County of Fresno, 51 Cal.app.3d der citerer en dom 
fra Idaho i deres begrundelse; “although the price paid for property may be admissible to prove its market value, that fact alone is not conclusive.”

 Det bemærkes, at Calfornia Revenue and Taxation Code, Part 2, Chapter 3, Section 402.1-3 hjemler, at den lokale vurderingsmand skal tage 102

hensyn til alle retlige begrænsninger, for eksempel servitutter der er gældende for ejendommen, når han foretager sin vurdering.

 Metoderne er også anerkendt af domstolene, se Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. v. County of Kern (2013) 218 Cal.App.4th 828.103
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at danne baggrund for en vurdering.  Ligeledes bør vurderingsmændene hellere anvende få data 104

eller data af dårligere kvalitet, end at anvende data fra andre områder.  Desuden har den lokale 105

vurderingsmand langt større mulighed for at skønne prisen end i de skandinaviske modeller, der i 

høj grad er sat på formel. I Rule 4, subjection d) lyder det blot, at den lokale vurderingsmand skal 

“Make such allowances as he deems appropriate … “, altså foretage sådanne ændringer, som han 

finder passende med hensyn til afvigelser i karakteristika mellem data fra sammenlignelige salg og 

den pågældende ejendom, der skal vurderes. 

The Reproduction and Replacement Cost Approaches to Value, jf. Rule 3 og Rule 5. Efter 

denne metode skal den lokale vurderingsmand vurdere ejendommen til den omkostning, der ville 

være, ved at skabe en ejendom med samme nytteværdi som den pågældende. 

The Income Approach to Value, jf. Rule 3 og Rule 8. Efter indkomst-metoden skal værdien 

fastsættes til den værdi en investor ville være villig til at betale for at modtage indkomsten fra 

ejendommen (anvendes således oftest på erhvervsejendomme). 

The California Property Tax Rules anbefaler ikke anvendelsen af hverken the Reproduction eller the 

Income approach som enkeltstående vurderingsmetoder. Det er således sammenlignelige salg, der 

oftest anvendes til vurdering, i de tilfælde hvor salgsværdien ikke findes at kunne anvendes. 

3.3.3 - Opsummering 

I Californien betales altså kun én skat, uanset hvilken type ejendommen er. Grundlaget for denne 

skat er i de fleste tilfælde en konstatering af pris ved overdragelse, fremfor at man foretager hyppige 

vurderinger af markedsværdi. Hvor den konstanterede pris ikke findes anvendelig, tages der 

udgangspunkt i sammenlignelige salg, men også her fastsættes én værdi, der danner grundlag for 

beskatning indtil ejendommen omsættes igen. Basisværdien fremskrives årligt, med maksimalt 2 %, 

 I Westlake Farms, Inc. v. Kings County, 39 Cal.App.3d 179 fandt retten, at data omkring seks sammenlignelige salg var nok til at danne grundlag 104

for en retvisende vurdering.

 I Midstate Theatres, Inc. v. Stanislaus County, 55 Cal.App.3d 864 fandt retten, at selv data af relativt dårlig (relatively poor) kvalitet kunne danne 105

grundlag for vurderingen, når der ikke var anden data.
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så der er fuld gennemskuelighed omkring ejendomsskat for ejeren i hele ejertiden. Ejeren er 

beskyttet mod fald i markedet, således at denne kan anmode om en ny vurdering, hvis det menes, at 

ejendommens markedsværdi er mindre end den seneste fremskrevne basisværdi. I disse tilfælde 

afhænger vurderingen dog i høj grad af subjektive skøn. Rent administrativt synes systemet i 

Californien langt mere simpelt end de skandinaviske. 

3.4 - Komparativ analyse 

I de foregående afsnit er der redegjort for retsreglerne omkring vurdering og beskatning af grunde 

og parcelhuse i henholdsvis Danmark, Sverige og Californien. I det følgende sammenlignes 

systemerne, for at udlede forskelle, der senere hen analyseres udfra økonomisk teori. Denne 

komparative analyse vil kredse om de overordnede begreber (Afsnit 3.4.1), selve metoden for 

vurdering (3.4.2), beskatningen af grunde (3.4.3), og beskatningen af grunde med parcelhuse (3.4.4) 

i de enkelte lande. 

3.4.1 - Overordnede begreber 

Først må det bemærkes, at de overordnede begreber er nogenlunde ens defineret i de tre sæt 

lovgivning. Alle tre systemer har hjemmel til at opkræve løbende skatter på ejendom. Det danske 

”fast ejendom” er lig det amerikanske ”real property”, som dækker over de svenske ”tomt” og 

”fastighet”. Det er i alle tre systemer ejeren af ejendommen, der er skyldig at svare skatterne, der 

knytter sig til denne, og definitionen af ejer afviger heller ikke reelt mellem retssystemerne - der er 

tale om den person, der står på skødet, og de forskellige fordele og fradrag der er hjemlet, træder 

kun i kraft, hvis ejeren har beboet ejendommen i en vis periode. 

 Det er forskellene i, hvordan de tre retssystemer forvalter disse lovhjemler, der er 

interessant, og som vil blive gennemgået nedenfor. De er delt ind i tre hovedtemaer; 

Vurderingsmetoden, beskatning af grunde og beskatning af grunde med parcelhus. 
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3.4.2 - Vurderingsmetode 

De tre vurderingsmetoder kan opridses som følger; 

 Hvad angår vurderingsmetoden, er der små afvigelser mellem det danske og det svenske, 

men betydelig afvigelse mellem de skandinaviske og det amerikanske system. Først bemærkes 

vurderingsfrekvensen - i Danmark fuldstændig revurdering hvert tredje år, i Sverige hvert 6. år, men 

med opdatering hvert 3. år, og i Californien er det meget tænkeligt, at der kun foretages én 

vurdering i hele ejertiden, og denne kan endda være begrænset til en vurdering af, om salget er 

foregået på markedsvilkår. De parametre, der anvendes til vurdering i Danmark og Sverige, er 

overvejende ens, men i Danmark behandles de alle hvert andet år, mens dette kun foregår over en 

periode på seks år i Sverige. Det er interessant at det Svenske system vil udlede og beskatte værdien 

to år før vurderingsåret. 

 Hvad der også er værd at notere, er forholdet mellem anvendelsen af objektive data og 

individuelle skøn. Umiddelbart synes det svenske system i lidt højere grad end det danske at være 

sat på formel - vurdering er i Sverige på næsten alle områder foretaget på baggrund af tabel-opslag. 

Danmark Sverige Californien

Frekvens Ejendomme vurderes hvert 2. år, 
hvor alle parametre revurderes.

Ejendomme modtager ny 
vurdering hvert 3. år, hvor alle 
parametre revurderes over en 
cyklus på seks år.

Ejendomme vurderes når de 
sælges, eller når der træffes 
beslutning om revurdering, som 
følge af fald i markedsværdi.

Niveau Vurderingen skal afspejle 
markedsværdi, minus 5 % i 
vurderingsåret.

Vurderingen skal afspejle 75% 
af markedsværdien, to år før 
vurderingen.

Vurderingen skal afspejle 
markedsværdien i 
vurderingsåret.

Grunde Sammenlignelig salg danner 
baggrund for statistik 
behandling af data. Værdi består 
af værdi af størrelse, og værdi af 
byggeret. Nogen mulighed for 
skøn.

Gennemsnits-betragtning af salg 
af grunde i nærområdet. 
Værdien udregnes på baggrund 
af værdifaktorer. Der er 
begrænset mulighed for 
udøvelse af skøn. 

Typisk sættes værdi lig 
salgspris. Skal der vurderes 
lægges der vægt på 
sammenlignelige salg. 
Vurderingsmanden er overladt 
betydeligt skøn.

Huse Sammenlignelige salg danner 
baggrund for statistiske 
beregninger af objektive 
kriterier og enkelte faktorers 
effekt på pris. Nogen mulighed 
for skøn.

Sammenlignelige salg danner 
baggrund for statistiske 
beregninger af objektive 
kriterier og enkelte faktorers 
effekt på pris. Der er begrænset 
mulighed for udøvelse af skøn. 

Hvis der skal vurderes, lægges 
der vægt på sammenlignelige 
salg. Vurderingsmanden er 
overladt betydeligt skøn.
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Forskellen på de to systemer er ikke markant, da begge i overvejende grad beror på objektive data. 

Igen er det amerikanske system meget anderledes - i de tilfælde, hvor et salg ikke er foregået på 

armslængdevilkår, eller hvor værdien er faldende, har vurderingsmanden vid adgang til at udøve et 

skøn, men der skal dog tages hensyn til objektiv data om salg af ejendomme i nærområdet. 

Sammenlignelige salg danner baggrund for vurdering i alle tre lande, men der er mindre variationer 

i hvorledes disse defineres - her synes den Californiske regel sjovt nok at være den mindst 

vidtgående, da man ikke ønsker at data fra andre områder skal anvendes, hvilket de, i noget omfang, 

kan i både Danmark og Sverige. 

 Det er også interessant, at bemærke, hvilket niveau de enkelte systemer sigter efter at 

ramme. Meningen med at fastsætte et niveau er typisk, at sikre skatteyderen mod eventuel 

overbeskatning, ved at foretage forsigtige vurderinger. I Californien sigter man efter 100% (men 

antager også salgsværdi er lig markedsværdi), i Danmark sigtes mod 95% og i Sverige sigtes mod 

75%. I de tilfælde, hvor vurderingsmanden i Californien skal fastsætte markedsværdien uden en 

salgsværdi, er der åbenlys risiko for, at skatteyderen beskattes af en værdi, der overstiger 

markedsværdien - man må antage, at man i Californien accepterer denne risiko i og med at disse 

vurderinger foretages som undtagelser til hovedreglen. 

3.4.3 - Beskatning af grunde 

Om beskatning af ubebyggede grunde gælder; 

Danmark Sverige Californien

Der betales mellem 1,6 og 3,4 % af 
grundværdien i grundskyld. Den 
vurderede grundværdi skal afspejle 
55% af markedsværdien.

Der betales 1% af den vurderede 
grundværdi til staten. Den 
vurderede grundværdi skal afspejle 
75% af markedsværdien.

Der betales 1% markedsprisen 
(typisk salgsprisen).

Den præcise skattesats bestemmes 
af den pågældende kommune.

Dette grundlag kan årligt opjusteres 
med maksimalt 2%.

Grundværdien, der ligger til grund 
for skatten, kan maksimalt stige 7% 
årligt.

Der betales også grundskyld, hvis 
grunden er bebygget.
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 Hvad angår grundskylden består forskellene i beskatningsniveau, og forudsigelighed for 

ejeren. Dette er forsøgt illustreret i Figur 4. 

 Der er altså fuldstændig sikkerhed for ejeren i Californien, som endda kan forudsige sine 

fremtidige betalinger, den dag han køber ejendommen. I Sverige er der nogenlunde forudsigelighed 

omkring betalingerne, der kun afhænger af markedsværdien, og dertil kun betales med 0,75 % af 

denne. I Danmark er der dog nogen usikkerhed. Stigninger i værdien over 7% udskydes vel og 

mærke via grundskatteloftet, men der er et betydeligt spænd i grundskyldspromille, hvilket kan 

betyde markante forskydninger i betalingen i kroner og øre, fra år til år. Hertil kommer at 

skattesatsen er højere. Som nævnt er dette en politisk beslutning, der gør det særligt svært, at 

sammenligne skatter på tværs af grænser. Nedenfor i den økonomiske behandling diskuteres 

beskatnings-niveau yderligere. Her skal blot konstateres, at der for den danske skatteyder består en 

betydelig usikkerhed fra år til år, og en betydelig årlig udgift set i forhold til, hvad der er tilfældet 

for ejere af grunde i Sverige og Californien. Hertil kommer, at grundskylden betales udover 

Figur 4, Udvikling i grundskyld, fastighetsskatt og property tax, lokal valuta

Kilde: Egne beregninger, på en grund der i 2015 har en markedsværdi på 250.000 (i den lokale valuta), og herefter stiger 5% i 
værdi årligt. Det er antaget, at grunden er vurderet til 95% af markedsværdi i Danmark, 75% i Sverige og 100% i Californien. 
Der er ikke taget hensyn til de danske regler om nedslag og stop i udvikling af beregningsgrundlag for 2016. Der er to grafer 
for Danmark, en for den lavest mulige og en for den højest mulige grundskyldspromille.

!
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ejendoms-værdiskatten i Danmark, mens der i Sverige ikke betales fastighetsskatt, hvis grunden er 

bebygget, og hvor man i Californien betaler et beløb baseret på den samlede ejendom. 

3.4.4 - Beskatning af grunde med parcelhus 

Om beskatning af grunde med parcelhuse gælder; 

 Forskellene på de tre landes systemer kredser altså særligt om beskatningen set i forhold til 

ejendoms værdi, og er illustreret i Figur 5; 

Danmark Sverige Californien

Der betales 1% af de første 3.04 mio 
kr af den vurderede værdi, og 3% af 
det overskydende, i 
ejendomsværdiskat.

Der betales 0,75% af den vurderede 
værdi i fastighetsafgift. Dog er der 
sat loft over den maksimale betaling 
ved 7.262 SEK (2016 niveau)

Der betales 1% af markedsprisen 
(typisk salgsprisen) i property tax.

Selvom der betales 
ejendomsværdiskat, skal der også 
betales grundskyld.

Fastighetsafgift går i stedet for 
fastighetsskatt.

Dette grundlag kan årligt opjusteres 
med maksimalt 2% på baggrund af 
udviklingen i forbrugerpris-
indekset. 

For tiden er ejendomsværdiskatten 
fastlåst i kroner og øre for de fleste 
ejendomme. (Låst til 2001/2002 
vurderingerne)

Nybyggede huse er fritaget for 
fastighetsafgift i 15 år

Er ejendommen ej bebygget, betales 
kun grundskyld.
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 Det er interessant at bemærke, at mens det amerikanske system er direkte proportionelt i 

udgangspunktet, er det danske let progressivt, mens det svenske er rimeligt regressivt (Hvis man 

antager, at det amerikanske boligmarked stiger med mere end 2% årligt, hvilket nok er en rimelig 

antagelse, vil det amerikanske system naturligvis også reelt være regressivt for den enkelte ejer). 

Desuden nyder nybyggede huse i Sverige særligt gode forhold, da de er fuldstændigt fritaget for 

fastighetsafgift i 15 år. Igen skal disse regler ses i lyset af politiske beslutninger om, at lægge mere 

eller mindre vægt på ejendomsbeskatning i de offentlige finanser. Det er dog meget interessant, at et 

skattesystem som det svenske, der ellers har proportionel indkomstbeskatning, vælger regressiv 

beskatning af fast ejendom. 

Figur 5, Ejendomsværdiskatter i valuta, og procent af værdi

Kilde: Egne udregninger. Venstre: Årlig betaling i lokal valuta ved forskellige ejendomsværdier. Højre: Årlig 
betaling i procent af markedsværdi. Det er antaget, at ejendommen er vurderet til 95% af markedsværdi i 
Danmark, 75% i Sverige og 100% i Californien. Der er ikke taget hensyn til diverse mindre fradrag, herunder de i 
Danmark indførte regler om vurdering i 2016 og 2017. Grundskylden er ikke inkluderet.

! !
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4 - Økonomisk analyse

I dette afsnit vender vi tilbage til de faktorer, der blev skitseret i Afsnit 2, og vurderer hvordan 

systemerne klarer sig på de enkelte parametre. Ligheden i de tre systemer analyseres (Afsnit 4.1), 

det vurderes kort, hvorledes skatterne påvirker boligmarkedet (4.2), og der knyttes en kommentar til 

provenu-skabelsen (4.3). 

 Afsnittet indleder dog med en kommentar om vanskelighederne, der foreligger ved at 

sammenligne skatter på tværs af lande. Skatteberegning og -sats (og dermed provenuet) er udtryk 

for politiske beslutninger, der kan have dybe rødder i de enkelte landes kultur og 

samfundsudvikling. Det er vigtigt at have en forståelse for vigtigheden af skatter som helhed, og 

hvilken rolle ejendomsskatterne spiller specifikt, før man begynder at sammenligne på tværs af 

landegrænser. For at vurdere, hvilken rolle skatter spiller i et samfund, ser man typisk på 

skattetrykket, der sammenligner samfundets samlede indkomst (her anvendes typisk BNP) og de 

samlede skatter, der betales. Skattetrykket viser altså beskatningen i et land i procent af 

betalingsevne. Nedenfor illustreres vigtigheden af skat generelt, og ejendomsskat specifikt, på flere 

parametre. Det bemærkes, at tallene for USA er udtryk for hele landet, ikke blot for Californien, da 

der herved kan bruges tal fra samme kilde, for at sikre sammenlignelighed. Om noget, er 

skattetrykket i Californien lavere, end det er på landsplan, idet delstatens andel af landets BNP er 

ca. 13%,  mens delstatens andel af de samlede skatter (som opgjort af IRS)  udgør ca. 12%.  106 107 108

Hvad angår ejendomsskatter i procent af samlede skatter, er dette tal formentlig tættere på 10,3% i 

Californien.  109

 BEA (2016), s. 7. Tal fra 2014 anvendt.106

 Internal Revenue Service, det amerikanske skattevæsen. Det antages her, at der er nogenlunde sammenhæng mellem niveauet af de skatter, som 107

IRS opgør, og niveauet af de skatter som OECD anvender i deres beregninger.

 IRS (2014), s. 3.108

 Her antages igen, at Californien står for 12% af de samlede skatter i USA (som ovenfor), og OECD’s overslag over de samlede skatter ($ 4.529,5 109

mia. OECD (2015), s. 136. ) sammenholdes med oplysninger om de samlede ejendomsskatter fra California State Controllers Office ($ 56,4 mia. 
SCO (2014))
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 Det kan altså siges om systemerne, at det danske skattetryk er højere end det svenske, og at 

det amerikanske er markant lavere end de skandinaviske. Ejendomsskatter udgør en større andel af 

de samlede skatter i Californien, end de gør i Skandinavien - dette skal naturligvis ses i lyset af, at 

indkomstskatten er markant lavere i USA, end den er i Danmark og Sverige. Og endeligt fylder de 

samlede ejendomsskatter altså mest i borgernes økonomi i Danmark og mindst i Sverige. 

4.1 - Lighed 

Dette afsnit vil undersøge den vertikale og horisontale lighed i de tre beskatningssystemer, altså 

hvor egnet skatterne er til at skabe lighed mellem borgere i samme situation og til at sørge for, at 

alle betaler efter evne. 

4.1.1 - Vertikal lighed  

4.1.1.1 - Danmark: 

Vertikal lighed angår som nævnt den forskellige behandling af personer i forskellige situationer. I 

udgangspunktet er skattebetalingen i Danmark afgjort af ejendomsværdien, så man betaler mere, jo 

mere ens ejendom er værd.  Systemet  opfylder altså i nogen grad tanken om, at man bør beskattes 

efter evne, hvis man antager, at der er sammenhæng mellem højere indkomst og højere 

Figur 6 - Skatter i perspektiv

(1) Skattetryk i procent af 
BNP:

(2) Ejendomsskatter i procent af 
samlede skatter

(3) Gns. ejendomsskat i 
procent af gns. 

indkomst

Danmark 50,9 % 3,9 % 6,3 %

Sverige 42,7 % 2,5 % 1,4 %

USA 26,0 % 11,3 % (4) 3,6 %

Kilde: (1) Tal for 2014. OECD (2015), s. 27. (2) Tal for 2013. OECD (2015), s. 91. (3) Tax Rates (2016), Bolius 
(2014), Danmarks Statistik (2015C), Statistiska Centralbyrån (April 2016), og egne beregninger. Der er anvendt 
gennemsnitlige tal for indkomst på stat- og landsplan, og gennemsnitlige tal for ejendomsskat. Beregningerne er 
således blot indikatorer. (4) Dette tal er specifikt for Californien. Tax Rates (2016)
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ejendomsformue.  Hertil kommer, at ejendomme med en værdi over 3,04 mio. kr. beskattes med 110

en højere sats end ejendomme med en værdi under. Tal fra skatteministeriet viser dog, at det er en 

meget lille andel af ejendomme, der beskattes med 3% taksten, og at provenuet herfra kun udgjorde 

2% af det samlede bruttoprovenu fra ejendomsværdiskatten i 2011.  Dette skal naturligvis ses i 111

lyset af, at de kraftige prisudviklinger, der har været på det danske boligmarked i de senere år, ikke 

er slået igennem i beskatningen som følge af skattestoppet. Den progressive virkning af den todelte 

skattesats må således anses for at være begrænset. 

 Vender vi tilbage til skattestoppet, ser vi, at dette begrænser den vertikale lighed på flere 

måder - boligejere beskattes af den værdi, som ejendommen havde i 2001 eller 2002, hvorfor det 

ikke er muligt at fange stigninger i markedsprisen, der er sket siden da. Bortset fra perioden efter 

finanskrisen har de danske boligpriser været støt stigende, og på landsplan har boligpriserne ikke 

været under 2001-niveau siden indførelsen af reglerne.  Som eksempel vises nedenfor prisindekset 112

og gennemsnitlige priser for ejendomme i regionerne i Danmark og den udvikling, der er sket i 

perioden 2002-2014. 

Figur 7 - Udvikling i prisindeks og gns. priser, 2002-2014

Enfamiliehuse Prisindeks, 
2002

Prisindeks, 
2014 Ændring i % Gns. pris pr. 

ejendom 2002
Gns. pris pr. 

ejendom 2014

Hovedstaden 54,2 84,2 55,4 % 1.863.000 3.075.000

Sjælland 62,2 78,4 26,0 % 1.104.000 1.583.000

Syddanmark 69,7 95,5 37,0 % 895.000 1.407.000

Midtjylland 64,6 97,4 50,8 % 992.000 1.748.000

Nordjylland 72,9 100,7 38,1 % 784.000 1.359.000

Kilde: Statistikbanken (2016), Ejen66 og Ejen88. Desuden egne udregninger.

 Sørensen, Peter B. og Vastrup, Jacob (2015), s. 27. Se også beregninger foretaget af Kraka: Schultz, Esben A. (2014)110

 314 mio. kr, af samlet 15,86 mia. kr. før diverse fradrag. Skatteministeriet (April 2011)111

 Callesen, Per (red.) (2015), s. 26.112
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 Af figur 7 fremgår det, at det er de dyreste ejendomme (dem i Region Hovedstaden), der er 

steget mest i værdi i perioden med skattestop. Dette begrænser betydeligt den vertikale lighed, der 

ellers er meningen med det todelte system. Ikke nok med, at det i forvejen er her, de procentvise 

ændringer har den største effekt (på grund af de i forvejen høje priser), men gennemsnitspriserne 

taget i betragtning, synes det uundgåeligt, at en del ejendomme, der burde svare 3% af en del af 

deres værdi, ikke betaler den højere sats. Det er også tydeligt, at selv blandt ejendomme med 

værdier under 3,04 mio. kr. er der stort potentiale for skævvridning af den vertikale lighed - i 

Region Hovedstaden er prisindekset steget dobbelt så meget som i Region Sjælland, og fordelen er 

således dobbelt så stor. Beregninger foretaget af Skatteministeriet viste i 2013, at blot 5 % af 

boligejere betaler skat af den seneste offentlige vurdering, mens resten betaler af 2001 eller 2002 

værdien.  Det er problematisk, at et system, der beror på markedsværdien i skatteberegningen, 113

vælger at se bort fra den aktuelle markedsværdi - det begrænser provenu-potentialet, og det 

begrænser den vertikale lighed. 

 Hertil kommer, at der består fejl i de eksisterende vurderingssystemer, der bevirker, at 

billige ejendomme overvurderes, og dyre ejendomme undervurderes.  Hvis vurderingerne ikke 114

rammer det samme niveau, er konsekvensen, at ejere af dyrere ejendomme beskattes med lavere 

procentdel af ejendomsværdien end ejere af billigere ejendomme. Her må man dog bemærke, at der 

altid vil være problemer med præcisionen i ekstremerne, når man anvender et system, der i høj grad 

er baseret på gennemsnitsbetragtninger. Nedenfor gennemgås nærmere problemerne med 

vurderingen. 

 Der må også sættes spørgsmålstegn ved den vertikale lighed i grundskylds-systemet. SKATs 

problemer med at fastsætte værdier på grunde generelt antyder, at vertikal lighed er svært opnåeligt 

med det nuværende system - hvis der er usikkerhed om den enkelte vurdering, vil der også være 

usikkerhed mellem grupper af vurderinger. Grundskyldsloftet skaber også til dels vertikal ulighed - 

et eksempel kunne være en situation, hvor to skatteydere ejer grunde med den samme værdi, men 

skatteyder A’s grundværdi er steget med 10 % årligt de seneste 5 år, og skatteyder B’s ejendom er 

steget med 5% årligt. På grund af skattestigningsloftet, beskattes de to ejendomme ikke ens, selvom 

 Skatteministeriet (2013).113

 Skatteministeriet (2014), s. 15.114
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de er lige meget værd. At der er tale om et loft, fremfor et stop, begrænser dog den skævvridende 

effekt - i sidste ende vil den vertikale lighed genopstå. 

4.1.1.2 - Sverige:
På samme måde som det danske, er det svenske system baseret på ejendomsværdi, så man betaler 

mere, jo mere ejendomsformue man har, hvorfor der er en vis lighed indbygget i systemet. I 

modsætning til Danmark, har man dog ikke i Sverige forskellige skattesatser afhængig af 

ejendommens værdi. 

 I lighed med Danmark, har den svenske regering valgt at indføre et initiativ på 

ejendomsbeskatningsområdet, nemlig et indeksbaseret, maksimalt beløb man kan svare i skat. 

Beløbet svarer til skattesatsen på et hus med en markedsværdi på ca. 1,29 mio. SEK, altså en 

taxeringsværdi på ca. 968.000 SEK. Til brug for en nærmere vurdering anvendes nedenfor statistik 

fra 2015, hvor det indeksbaserede maksimum-beløb var 7.112 SEK, svarende til 0,75% af en 

taxeringsværdi på ca. 948.000 SEK. Alle ejendomme med en taxeringsværdi over dette beløb 

betalte altså den samme takst i fastighetsavgift i 2015. 

 Antager vi, at ejendommene i kategorien 801.000–1.400.000 Sek. er ligeligt fordelt, 

beskattes ca. 1,25 mio. småhuse (eller ca. 58%) i Sverige med det indeksbaserede maksimumbeløb. 

Dette bevirker horisontal ulighed, idet der betales en mindre procentdel af ejendomsværdien, jo 

mere den er værd. 

Figur 8 - Småhuse i værdi-intervaller

2015 Taxeringsvärdeklass (1.000 SEK)

Småhusenheter 0-200 201-400 401-800 801 - 1400 1401- Total

Antal 62.173 218.557 486.216 541.400 847.993 2.156.339

Andel 3 % 10 % 23 % 25 % 39 % 100 %

Kilde: Statistiska Centralbyrån (Dec 2015) og egne beregninger. 
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 I realiteten er det svenske ejendomsbeskatningssystem altså regressivt for størstedelen af 

boligmassen. Det indeksbaserede maksimumsbeløb bevirker altså horisontal ulighed. Det faktum, at 

de fleste boliger beskattes med maksimumbeløbet, rejser et interessant spørgsmål - fremfor at være 

et system, der beskatter ejendomme efter deres markedsværdi, er det svenske system da nærmere en 

flad skat med proportionelt fradrag for ejendomme med lav værdi? I realiteten, for småhuse, ja, men 

efter lovgrundlaget, nej. Ulemperne ved en flad skat er under alle omstændigheder de samme som 

dem, der opstår som konsekvens af maksimumbeløbet - vertikal ulighed, da andelen af indkomst 

brugt på ejendomsskat falder kraftigt, som indkomsten stiger. 

 Det nævnes slutteligt, at vurderingsfrekvensen har et større potentiale for at skabe horisontal 

ulighed end eksempelvis det danske system, da udsving i markedspris opfanges langsommere. 

Forskellen er dog formentlig marginal. 

4.1.1.3 - Californien:
I grundtanken er systemet i Californien proportionalt - der betales 1% af markedsværdien. Men med 

loftet over udviklingen i beregningsgrundlag, er der sådan set kun horisontal lighed mellem parter, 

der har anskaffet deres ejendomme, mens markedet var på samme niveau. Nedenfor er prisindeks-

udviklingen for Californien i perioden 1975-2015 afbilledet. 

Figur 9 - Skattesats i procent af markedsværdi, Sverige

2016-niveau Markedsværdi

Småhusenheter 500.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000

SEK 2.813 5.625 7.262 7.262 7.262

% af markedsværdi 0,56 % 0,56 % 0,36 % 0,18 % 0,09 %

Kilde: Egne udregninger.
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 De volatile, og, siden 1975, kraftige udsving, der har været på hus-markedet i Californien, 

bevirker, at anskaffelsestidspunktet reelt er den klart vigtigste faktor, når ejendomsskatten skal 

betales. Man kan forestille sig to ejendomme, den ene med en markedsværdi i 2015 på $1 mio., og 

den anden med en markedsværdi på $5 mio. Hvis der skulle være vertikal lighed, kunne man 

argumentere for, at ejeren af den dyre ejendom skulle betale mindst fem gange så meget som ejeren 

af den billige (hvis systemet skulle være proportionelt, og endnu mere hvis det skulle være 

progressivt). Men hvis den dyre ejendom er anskaffet i 1975, og den billige er købt i 2015, vil 

ejeren af den billige faktisk skulle svare mest i ejendomsskat.  Ejendomsbeskatningen i 115

Californien er altså i de færreste tilfælde vertikalt lige, og når den er, er det i højere grad udtryk for 

tilfældighed, end egentlig hensigt. 

4.1.2 - Horisontal lighed 

4.1.2.1 - Danmark
I teorien burde det danske system sikre en høj grad af horisontal lighed - alle ejendomme vurderes 

ud fra samme objektive kriterier, og i forhold til samme norm-hus, hvilket burde sikre at personer i 

Figur 10 - Huspris-indeks Californien, 1975-2015

Kilde: FED (2015)

!

 Pris-indeks, 1975: 41,62. Pris-indeks, 2015: 511,23. (Kilde: ibid.) En ejendom med en værdi på $5 mio. ville således have kostet $407.000 i 1975. 115

Fremskrives dette beløb årligt med de maksimale 2%, får man en beregningsværdi på $899.000 i 2015, og ejeren af denne ejendom slipper altså 10% 
billigere end den nye ejer af den billige ejendom, der kun er 1/5 værd af den dyre.
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samme situation beskattes ens. Som nævnt i afsnit 3.1.1 har det dog været et stort emne i medierne i 

Danmark, at dette ikke er tilfælde i realiteten, særligt hvad angår grundskylden. 

 Hvad angår skattestoppets effekt på den vertikale lighed, gælder de samme pointer også for 

den horisontale lighed. Det kunne for eksempel tænkes, at et område er steget i værdi, mens et andet 

har beholdt sin værdi siden skattestoppet, og huse i de to områder, der er sammenlignelige, 

beskattes forskelligt, eller ejendomme, der var sammenlignelige i 2001/2002, har undergået vidt 

forskellige udviklinger i værdi, og nu ikke er sammenlignelige, men beskattes ens. Af Figur 7 

ovenfor ser man som eksempel på dette, at priserne i Syddanmark og Nordjylland har nærmet sig 

hinanden i perioden med skattestop, mens forskellen i priser mellem Syddanmark og Midtjylland 

kun er blevet større. Igen er det altså skattestoppet, der er skyld i uligheden og ikke det 

underliggende system. 

 Der må også kommenteres på de mange sager i medierne, hvor naboer med 

sammenlignelige grunde åbenlyst forskelsbehandles, fordi den ene part har klaget, og den anden 

part ikke har (se afsnit 3.1.1). Man kan sige, at den horisontale ulighed, der opstår på tværs af 

områder og landsdele, er svær at få øje på og forholde sig til, men når naboer med identiske grunde 

betaler forskellige beløb i grundskyld, synes der at være tale om det ultimative eksempel på 

horisontal ulighed, som er særligt egnet til at underminere tilliden til systemet. I teorien burde 

systemet sørge for horisontal lighed, da nabogrunde bedømmes efter de samme kriterier og samme 

priser, og grundskatteloftet udskyder blot ligheden, den eliminerer den ikke som skattestoppet. 

Årsagen til den horisontale ulighed i grundskyld synes at være banale, administrative fejl, som 

manglende opdatering af alle værdier i et område, når en klage fører til, at en generel fejl opdages. 

4.1.2.2 - Sverige
Det svenske ejendomsbeskatningssystem burde også skabe horisontal lighed - alle ejendomme 

vurderes efter de samme objektive kriterier og i forhold til det samme standardhus. Ligheden 

afhænger således kun af kvaliteten af det underliggende system og dets evne til at skabe 

sammenhængende resultater. Det indeksbaserede skatteloft påvirker ikke den horisontale lighed på 

anden måde, end at det behandler alle boligejere, hvis ejendom er mere end 1,29 mio. SEK værd, 

som værende i ens situationer. 
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 Hvad der dog kan skabe horisontal ulighed i det svenske system er den totale fritagelse fra 

ejendomsskatter for nybyggede huse i 15 år. Ejere af ejendomme, der har præcis samme 

markedsværdi, risikerer altså at blive beskattet vidt forskelligt på baggrund af deres huses alder. 

 Det noteres også her, at den lavere frekvens af vurderinger har potentiale til at påvirke den 

horisontale lighed, præcis som tilfældet var med den vertikale lighed. 

4.1.2.3 - Californien
Det samme aspekt, der gjorde systemet i Californien uegnet til at skabet vertikal lighed, gør det 

uegnet til at skabe horisontal lighed, med mindre man udvider begrebet om ‘ens situation’ til også at 

omfatte anskaffelsestidspunkt (og selv da ville der ikke være garanti for vertikal lighed). På samme 

måde som ovenfor kan man forestille sig to ejendomme med samme markedsværdi i 

beskatningsåret, men vidt forskellige skattebetalinger, fordi den ene ejer netop har anskaffet 

ejendommen, og den anden har boet der i 40 år. Den vigtigste faktor i ejendomsbeskatningen i 

Californien er ejendommens anskaffelsestidspunkt. 

4.1.3 - Sammenfatning 

Konklusionen på analysen af systemernes lighed er altså, at mens det svenske, og særligt det 

danske, i nogen grad er gearet til at opnå vertikal lighed i teorien, har politiske beslutninger om at 

begrænse skatten forhindret egentlig lighed. Begge systemer er også i deres kerne egnet til at skabe 

horisontal lighed, men her er det svenske spektrum stærkt begrænset af skatteloftet, og det danske 

system lider under administrative problemer, der påvirker den horisontale lighed. Desuden påvirkes 

ligheden af det danske system i høj grad af skattestoppet. Sådanne initiativer, der begrænser lighed, 

står i kontrast til de skandinaviske landes indkomstbeskatning, der er progressiv. 

 I Californien er systemet designet udelukkende med forudsigelighed og sikkerhed for 

borgeren for øje på fuldstændig bekostning af både vertikal og horisontal lighed - tilfælde af lighed 

i det amerikanske system er i højere grad udtryk for netop dette, tilfældighed, og ikke design. 
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4.2 - Markedet 

Dette afsnit vil dække over de faktorer, der blev behandlet i afsnit 2  (incitament, efficiens og til 

dels makroøkonomiske effekter) og kort vurdere, hvorledes boligmarkedet i de tre lande påvirkes af 

ejendomsbeskatningssystemerne. 

4.2.1 - Danmark 

For det danske systems vedkommende deler vi ejendomsskatterne op i grundskyld og 

ejendomsværdiskat og kigger på effekterne hver for sig. 

 Ser vi på grundskylden, øger denne de samlede omkostninger ved at eje ejendom og 

forskyder efterspørgselskurven mod venstre, hvorved prisen falder. Udbudssiden er interessant, da 

der er flere måder at anskue den på. Ser man alene på ubebyggede grunde, er udbuddet meget 

begrænset og rimeligt fast på kort sigt - grunde kan ikke uden videre udstykkes fra dag til dag, og 

når de er udstykket bebygges de ofte hurtigt, fordi nytteværdien af en ubebygget grund er lav set i 

forhold til en bebygget grund, men grundskylden er konstant. Grundskylden kan således tænkes 

dels at fremme udviklingen af ubebyggede grunde, dels at forskyde udbudskurven indad mod 

venstre, hvorved prisen falder grundet omkostningerne. På langt sigt gør de samme faktorer sig 

gældende, og grundskylden påvirker altså prisen i nedadgående retning.  116

 Ser vi på ejendomsværdiskatten, beregnes denne på baggrund af to værdier - grundværdien 

og bygningsværdien. Effekten af en skat på grundværdier har vi lige gennemgået ovenfor, men 

effekten af skat på bygningsværdien er ikke nødvendigvis den samme, i hvert fald ikke på langt 

sigt. På kort sigt er udbuddet af ejendomme fast - man kan ikke uden videre opføre et hus fra den 

ene dag til den anden, så den udbudte boligmasse består af de i forvejen eksisterende boliger, og 

prisen afgøres altså af efterspørgslen, der påvirkes nedadgående af skatten. På langt sigt påvirkes 

prisen på markedet dog i høj grad af udbudssiden - ligger omkostningerne ved nybyggeri under 

omkostningerne ved eksisterende boliger, foretages der nybyggeri, fordi en køber ikke vil betale 

mere for et hus, end det koster at bygge et hus med den samme nytte. I den situation vil 

efterspørgslen efter eksisterende boliger falde, indtil prisen er lig prisen for nybyggeri. Omvendt 

 Man kunne også argumentere for at udbuddet af grunde på meget langt sigt også er fast, fordi landet kun er en vis størrelse, men dette er meget 116

teoretisk på nuværende tidspunkt. 
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hvis omkostningerne ved nybyggeri overstiger dem ved eksisterende ejendomme - her vil 

efterspørgslen på eksisterende ejendomme stige, indtil prisen presses op på niveau med nybyggeri. 

Ejendomsværdiskatten påvirker altså ikke bygningsværdien, og skattens effekt på markedet 

minimeres.  Ejendomsværdiskattens effekt på markedet er i øjeblikket mindsket som følge af 117

skattestoppet - skatten følger ikke markedsværdien og udgør således en mindre andel af de samlede 

udgifter, end tilfældet ville være uden skattestoppet. 

 Med hensyn til det danske system er det interessant at tænke over, at mens grundskylden er 

egnet til at skabe incitament til at udnytte ubebygget land, medfører bebyggelse af land, at man 

ifalder ansvar for at betale ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten kunne altså tænkes at 

mindske det incitament, som grundskylden skaber. 

4.2.2 - Sverige 

På kort sigt er effekten af det svenske ejendomsbeskatningssystem på markedet formentlig minimal. 

Dette skal ses i lyset af de lave samlede omkostninger, som ejendomsskatten udgør, se Figur 6 

ovenfor. Efterspørgselskurven vil forskydes på grund af skatterne, men ikke meget. Effekten på 

efterspørgslen vil desuden være faldende med prisen på grund af det indeksbaserede 

maksimumbeløb, der yderligere minimerer skattens effekten på de samlede omkostninger. Som 

nævnt er udbuddet på kort sigt fast, så ejendomsskatterne påvirker ikke udbuddet på kort sigt.  118

 På langt sigt er effekten på efterspørgselskurven fortsat negativ, i hvert fald når det gælder 

eksisterende ejendomme. Ser vi først på nybyggede ejendomme, betyder fritagelsen for 

ejendomsskat i ejendommens første 15 år, at skattens i forvejen marginale effekt på prisen 

minimeres yderligere. De samlede omkostninger ved nybyggeri falder i forhold til de samlede 

omkostninger ved eksisterende ejendomme, og forskyder efterspørgslen på nybyggeri udad mod 

højre. Hvis vi antager at nytten pr. SEK markedsværdi er den samme for de to typer, vil skatten på 

en eksisterende bolig bevirke at den den reele omkostning pr. nytteværdi er højere - derfor vil folk 

foretrække nybyggeri frem for eksisterende boliger. Dette er naturligvis kun tilfældet, hvis priserne 

 Sørensen, Peter B. (22/06/2015)117

 Selvom det er udenfor emnet for denne afhandling, bør det nævnes, at der i nogle tilfælde er ejendomsavance-beskatning i Sverige. Ser man 118

således udbuddet i forhold til eksempelvis Danmark, vil kurven være forskudt, fordi der er flere omkostninger forbundet med et salg i Sverige end i 
Danmark.
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på nybyggeri i forvejen er lavere end eller lig med priserne på eksisterende ejendomme. Er priserne 

på nybyggeri over priserne på eksisterende boliger, vil fritagelsen dog være med til at mindske 

forskellen. 

 Effekten af fritagelsen på eksisterende ejendomme vil være den, at et eksisterende hus, med 

samme nytte som et nybygget hus (og derfor samme markedsværdi, og beskatningsgrundlag), vil 

være mindre attraktivt, grundet de samlede omkostninger - prisen på eksisterende ejendomme vil 

således falde, fordi efterspørgslen falder. Den samlede effekt på boligmarkedet vil være den, at en 

øget efterspørgsel på nybyggeri vil øge den samlede boligmængde - hermed forskydes 

udbudskurven mod højre, og markedsprisen vil falde. Igen understreges det, at omkostningerne til 

ejendomsskat i Sverige er meget små, så effekten vil være minimal. 

4.2.3 - Californien 

Ser vi på situationen i Californien er effekten af ejendomsskatterne på efterspørgslen, den samme på 

kort og langt sigt, og den samme for nye og gamle bygninger - skatten står i direkte sammenhæng 

med prisen og øger de samlede omkostninger proportionelt. Det mere interessante aspekt ved det 

californiske system er effekten på udbuddet. Alt afhængig af anskaffelsestidspunktet og 

markedsudvikling, udgør den effektive skattesats for den nuværende ejer en lavere andel af 

markedsværdien, end den ville gøre for en ny ejer af den samme ejendom, eller for den samme ejer, 

hvis han skulle købe en ny ejendom med samme værdi. En sælger i Californien kan ofte se frem til 

øgede løbende omkostninger, hvis han sælger sit nuværende hus, og køber et til samme værdi. 

Dermed har sælgeren et lavere økonomisk incitament til at skifte bolig og skal have en højere pris 

herfor. Udbudskurven forskydes mod venstre, og markedsprisen stiger. Flere undersøgelser viser, at 

udsigten til stigende ejendomsskatter bevirker, at husejere i Californien beholder deres boliger 

længere end husejere i stater med andre beskatningsformer, hvorved der skabes lock-in effekter.  119

Denne lavere udskiftning vil naturligvis også på sin vis påvirke efterspørgslen, da færre husejere er 

på markedet for en ny bolig. 

 Se Ferreira, Fernando (2010), O’Sullivan, Sexton og Sheffrin (1999) og Miller og Sklarz (2014)119
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4.2.4 - Ejendomsskatternes stabiliserende effekt. 

Slutteligt skal der knyttes en kommentar til ejendomsskatternes stabiliserende virkning på 

ejendomsmarkedet. I tider, hvor efterspørgslen på boliger stiger, og hæver prisen, stiger 

ejendomsskatten tilsvarende og modvirker effekten på prisen. Der lægges en dæmper på markedet, 

og risikoen for overophedning af markedet begrænses. Det modsatte er også tilfældet - når 

ejendomspriserne er faldende, falder ejendomsskatterne også, påvirker efterspørgslen positivt, og 

skatten medvirker altså til at sænke risikoen for at markedet krakker.  120

 I alle tre systemer er denne stabiliserende effekt dog i større eller mindre grad fravalgt. I 

Danmark er beskatningsværdien for langt de fleste som nævnt afkoblet fra markedsværdien, og 

ejendomsskatternes effekt på prisen er dermed minimeret. For tiden er boligpriserne stigende i 

Danmark generelt, og særligt i København er der stor forskel på beskatningsværdien og 

markedsværdien - når den effektive skattesats på ejendom er lav, set i forhold til skatteværdien af 

rentefradraget, bliver det mere attraktivt at investere. Som følge af den lave reele skattesats, er det 

altså sandsynligt, at efterspørgslen stiger på boliger, hvor prisen allerede er høj som i København. 

 For grundskylden gælder at den betales på grundlag af den offentlige vurdering forskudt to 

år samtidig med, at den er underlagt et loft over stigninger i beregningsgrundlaget. Man kunne 

således forestille sig, at et område undergår årlige værdistigninger på 10% i flere år, hvorefter 

området oplever fald i grundværdierne - både stigningsloftet og den forskudte anvendelse af 

vurdering kan da bevirke, at udgifterne stiger selv i en periode, hvor værdierne falder, hvilket vil 

forværre udviklingen på markedet fremfor at stabilisere det.  121

 I Sverige er situationen meget lig den danske, i hvert fald for den del af ejendomme der 

beskattes efter det indeksbaserede skatteloft - den stabiliserende egenskab, som ejendomsskatter 

kan have, er neutraliseret. Igen påpeges det, at ejendomsbeskatning udgør en meget lille del af 

skatteyderens udgifter i Sverige, så skatten har i det hele taget en begrænset effekt på markedet. 

Som nævnt påvirker det californiske system udbuddet, og skubber priserne op - igen er det overladt 

til tilfældighederne, nærmere bestemt konjunkturen på det pågældende tidspunkt for salg, om 

 Schultz, Esben A. (2014), s. 12.120

 Heebøl, C., Larsen, R. og Schultz, E. A. (2013)121
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effekten af systemet er hensigtsmæssig eller ej. Som tilfældet er det med grundskylden, beskattes 

ejendomme i Sverige også forskudt to år, hvilket kan havde samme uhensigtsmæssige effekter. 

 I teorien kunne skattestoppets effekt på den reele skattesats også tænkes at påvirke sælgere i 

Danmark - eksempelvis hvis man flytter fra en bolig, der har undergået en stor værdistigning i 

ejertiden og dermed nyder godt af forholdet mellem den reele skattesats og skatteværdien af 

rentefradraget, til en bolig der har undergået en mindre værdistigning i perioden - køberens 

procentvise ejendomsskat vil da stige, hvis han vælger at flytte. 

4.2.5 - Sammenfatning 

Konklusionen på analysen af mikro- og makroøkonomiske faktorer må altså være, at 

ejendomsbeskatning i Danmark har nogen effekt på markedet, særligt set i betragtning af de 

forholdsvis høje andele af indkomst, som de udgør. Både grundskylden og ejendomsværdien 

påvirker efterspørgslen, så der afviges fra den optimale mængde og pris. Det er dog også vist, at en 

ejendomsskat baseret på markedsværdi har en betydelig stabiliserende effekt på boligmarkedet, der 

hjælper med at sænke risikoen for overophedning og krak. Denne stabiliserende virkning er dog i 

nogen grad fravalgt, da beskatningsværdi og markedsværdi er blevet adskilt af skattestoppet, 

hvorfor skatten ikke længere stiger, når markedsværdien stiger. I Sverige er ejendomsskatte-

niveauet så lavt, at der må sættes spørgsmålstegn ved, hvor meget det påvirker markedet. Ligeledes 

er her et loft, der minimerer de eventuelle positive effekter, ejendomsskatten kunne have. I 

Californien er særligt udbudssiden påvirket af skattereglerne, da fordelen ved disse typisk stiger, jo 

længere man ejer boligen, hvilket får folk til at beholde deres boliger længere end normalt - der 

skabes altså en forskel i værdien for køber og sælger, der forvrider markedet. 

 Det er interessant at bemærke effekten af ejendomsskatterne på markedsværdien, og 

samtidig huske på, at provenuet fra skatterne opkræves af værdien - ønsker man at inddrive provenu 

kan man altså hæve skattesatsen, men den højere skattesats vil føre til lavere markedsværdier, 

hvilket vil medvirke til at sænke provenuet igen.  
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4.3 - Provenu 

Dette afsnit vil kort beskæftige sig med provenu-potentialet i de tre systemer. Hvor godt et system 

udnytter skattebasen, vurderes typisk efter to sæt sammenhængende kriterier; de politiske variable, 

som er skattebasen og skattesatsen, og de administrative variable, som er dæknings-, vurderings-, 

og opkrævningsforholdene.  Hvad angår dæknings- og opkrævningsforhold, må disse antages at 122

være tæt på 100% i alle tre systemer, da alle har moderne og effektive registre over ejendomme og 

velfungerende opkrævningsnetværk. 

4.3.1 - Danmark 

Det danske system er godt gearet til at skabe provenu - langt størstedelen af ejendomme vurderes og 

beskattes, så skattebasen er stor, ejendomsværdiskattesatsen er progressiv, og grundskylden er 

variabel. Vurderingsforholdet er også højt (95% af markedsværdi). Betingelserne, der skitseres i 

afsnit 2.6, er altså opfyldt. 

 Igen synes svagheden ved det danske system at være skattestoppet, der har fastlåst 

udviklingen i skattebasen. Beregninger indikerer, at fastlåsningen af ejendomsværdiskatten koster 

hele 9 mia. kr. årligt  - skattestoppet udgør altså en betydelig hindring for den optimale udnyttelse 123

af provenu-potentialet i det danske system 

 Ser vi på grundskylden, har skatteloftet ikke samme effekt, i hvert fald ikke på langt sigt, 

hvor beregningsgrundlaget vil være lig med vurderingen. 

4.3.2 - Sverige 

Det svenske system er også godt gearet til at skabe provenu, men har ikke samme mulighed som det 

danske for at ændre takster for at tilpasse til det forventede forbrug. Skattebasen er bred, men dog 

meget begrænset af skatteloftet. I 2015 var den samlede takseringsværdi for småhuse 3.108 mia. 

 Cornia et. al (2013), s. 143.122

 Schultz, Esben A. (2014), s. 11.123
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SEK,  hvilket kunne skabe et provenu på 23,31 mia. SEK, hvis alle blev beskattet med 0,75% af 124

taxeringsværdien. Dog beløber det samlede provenu for kommunal fastighetsavgift sig til kun 16 

mia. SEK,  og her er altså inkluderet fastighetsavgift af alle boligtyper, ikke kun småhus. Det 125

svenske system udnytter altså en meget lille del af det samlede provenupotentiale 

 Herudover begrænses provenuet i Sverige af reglerne om total fritagelse for fastighetsavgift 

i boligens første 15 år. Siden reglerne blev indført i 2012, er der blevet bygget knapt 9.000 småhuse 

årligt.  Hvis vi antager, at de nybyggede huse har en værdifordeling, der afspejler den eksisterende 126

i Sverige (se Figur 8 ovenfor), går man altså glip af over 50 mio. SEK alene som følge af 

nybyggede huse i 2016.  Dette beløb vil stige i takt med loftet og akkumulere med senere års 127

nybyggede boliger, før det når et stabilt niveau i 2027 (15 år efter indførelsen af fritagelsen). 

 Det er interessant at huske på pointen i fra afsnit 2.1, om sammenhængen mellem skattens 

størrelse, godernes elasticitet, og efficiens i systemet. Hvis vi antager, at markederne i Sverige og 

Danmark er nogenlunde sammenligne, hvad angår elasticitet, er det tydeligt at se, hvordan den 

danske skat (der skaber et langt større provenu end den svenske) også må være mere inefficient end 

den svenske - kilen er større, hvorfor dødvægtstabet er større. 

4.3.3 - Californien 

Ser vi på udviklingen i priser på boligmarkedet i Californien (Se Figur 10), er det tydeligt, at 

systemet ikke er egnet til at indfange det fulde provenu-potentiale. Men det er vigtigt at huske på, at 

systemet heller ikke er skabt med dette som førsteprioritet. Systemet skal først og fremmest sikre, at 

boligejere har fuld forudsigelighed omkring deres ejendomsskattebetalinger selv langt ud i 

fremtiden, og det er ikke muligt at forlige et system med dette mål, med et system der indfanger det 

optimale provenu-potentiale via markedsværdi. Skattebasen er bred, men opgjort som summen af 

alle nuværende ejeres anskaffelsespriser - dette må dog også antages at skabe en støt stigende 

skattebase over årene til fordel for administrationen. 

 Statistiska Centralbyrån (Dec 2015)124

 Statistiska Centralbyrån (2015)125

 Statistiska Centralbyrån (Maj 2016)126

 Her er anvendt medianværdien af de enkelte taxeringsvärde-grupper, som baggrund for det skyldige fastighetsavgifts-beløb, for de grupper der 127

ligger under det indeksbaserede loft.
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 Og mens systemet skaber meget stor forudsigelighed for ejere, skaber det også betydelig 

forudsigelighed for den lokale administration. Som illustreret ovenfor er det kun markante fald i 

markedsværdien eller fald i markedsværdien kort efter overtagelse, der kan bevirke, at 

ejendomsskatten falder (se Figur 10). Denne forudsigelighed er særligt vigtig i Californien, hvor 

ejendomsskatterne jo står for en større andel af de samlede skatter, end det er tilfældet i de to 

skandinaviske systemer (se Figur 6). 

4.3.4 - En bemærkning om omkostninger 

Ethvert beskatningssystem må forholde sig til de omkostninger, der er forbundet med at skabe et 

givent provenu. Omkostningerne er dog meget svære at opgøre, da de afhænger af ikke blot 

opstartsomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af systemet og de løbende omkostninger, der 

er forbundet med regelmæssige vurderinger, men også omkostninger til medarbejdere, der skal 

rådgive og særligt klagebehandle, for ikke at nævne omkostningerne for skatteyderen i forbindelse 

med eventuelle selvangivelser og klager. Omfanget af denne afhandling tillader ikke, at der gås 

nærmere i detaljer med omkostninger forbundet med systemerne, men nogle basale, logiske 

observationer om de enkelte systemer bør nævnes.  

 For det første må det være åbenlyst, at det amerikanske system har de klart laveste 

omkostninger - der foretages ikke jævnlige revurderinger, og de lokale vurderingsmænd skal ikke 

foretage en fuld vurdering, hvis de umiddelbart skønner, at en handel er foregået på markedsvilkår. 

Man må herudover antage, at systemet har et forholdsvist lavt klageniveau, idet borgerne blot skal 

henvende sig, hvis de mener, at markedsværdien er lavere end deres fremskrevne anskaffelsesværdi. 

Dog vil der være en forholdsvis høj administrativ byrde i forbindelse med pludselige, markante fald 

i markedsværdier, som man så i 2006-2008. 

 For det andet må man antage, at det danske system er dyrere end det svenske i 

administrationsomkostninger af flere grunde: 

- Hyppige vurderinger betyder mere arbejde: Den samme opgave skal udføres oftere.  

- Det lavere danske forsigtighedsprincip fører til flere overvurderede boliger og dermed flere 

klager. 
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- Det svenske indeksbaserede loft medfører færre boligejere, der overbeskattes og dermed færre 

klager. 

- Den nuværende, generelle utilfredshed med systemet i Danmark øger formentlig blot 

klageniveauet yderligere. 

4.3.5 - Sammenfatning 

Konklusionen på dette korte afsnit om provenu må altså være, at potentialet i det danske system er 

særligt højt, dels fordi der er to separate skatter, dels fordi systemet ofte søger at ramme 

markedsværdi, dels fordi der er mulighed for regionalt at tilpasse grundskyldssatsen. De andre 

systemer har valgt at begrænse provenu-potentialet: I Sverige med lavt vurderingsniveau, lave 

skattesatser og maksimumbeløb, og i Californien med en lav udvikling i beregningsgrundlaget. Det 

er interessant at bemærke samspillet mellem omkostning og provenu - i Danmark betaler man for 

vurderinger, der ofte rammer niveauet, med højere administrative omkostninger, mens man i 

Sverige kan spare på sådanne udgifter, fordi konsekvensen af upræcise vurderinger er meget lave, 

og i Californien helt eliminerer nødvendighed for dyre revurderinger.  

4.4 - Delkonklusion 

Resultatet af den økonomiske analyse kan altså opsummeres som følgende. Det danske system er i 

sin grundstamme i overensstemmelse med teorien om effektive ejendomsbeskatningssystemer, idet 

der lægges fokus på objektive kriterier og sammenlignelige salg. Dette er det mest anvendte system 

i moderne beskatningssystemer, da det skaber nogenlunde pålidelige resultater, samtidig med at det 

er nogenlunde forståeligt. Herudover skaber fokus på objektive data den bedste chance for lighed i 

systemet. Desuden har ejendomsskatterne stabiliserende effekter på boligmarkedet, som i nogen 

grad opvejer for den negative effekt, de har på efterspørgslen. Systemet er også særligt velegnet til 

provenuskabelse. Mange af de positive effekter ved ejendomsskatten mindskes dog af skattestoppet, 

der har vist sig at minimere provenuet, minimere den stabiliserende effekt af skatterne og skabe 

ulighed i beskatningen. 
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 Systemet i Sverige anvender de samme grundbetingelser som det danske, men anvender en 

mindre andel af vurderingen, hvilket skaber større sikkerhed for borgeren, idet risikoen for 

overvurderinger mindskes. Til gengæld sænkes provenuet, men det generelt lave 

ejendomsskatteniveau og det indeksbaserede loft indikerer, at der ikke lægges så stor vægt på 

ejendomsskatten i Sverige, hvorfor provenuet er af mindre vigtighed. Det lavere skatteniveau, 

bevirker at effekterne på markedet er mindre, end de er i Danmark. Skatteloft og fritagelse for nye 

ejendomme bevirker en del ulighed. 

 Systemet i Californien har særligt to tiltalende aspekter: meget lave omkostninger og meget 

stor gennemskuelighed og forudsigelighed for borgeren. Analysen har dog vist, at systemet skaber 

meget stor ulighed, begrænser provenuet og desuden påvirker markedet, da det er forbundet med 

øgede omkostninger at flytte. 
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5 - Perspektivering

Dette afsnit vil fokusere på de problemer, der synes at eksistere i det danske beskatningssystem og 

vurdere, om erfaringerne fra Sverige og Californien kan afhjælpe disse, eller om der kan søges 

hjælp i litteraturen. Afsnittet vil omhandle beskatningsgrundlaget, (Afsnit 5.1), da både 

Rigsrevisionen og medierne har kritiseret dette og dets resultater, samt skattestoppet og skatteloftet 

(5.2), da analysen har vist, at disse skaber stor ulighed, forstyrrer markedet og begrænser provenuet. 

Desuden indeholder dette afsnit en betragtning om grundskyldens synlighed (5.3), der er blevet 

tydeliggjort i løbet af analysen og endelig et kort afsnit om hvorledes eventuelle ændringer bør 

introduceres (5.4).  

 Indledningsvis må det pointeres, at den nuværende polemik omkring ejendomsbeskatnings-

systemet bør udnyttes af politikerne - som nævnt er ejendomsskatterne blandt de mest upopulære 

skatter i verden, og det er sjældent politisk kløgtigt at forsøge at ændre på systemet. Nu kræver 

befolkningen i Danmark nærmest et opgør med ejendomsbeskatningen, hvorfor politikerne bør se 

problemerne som en invitation til at revurdere systemet fra top til bund. Det lader også til, at der i 

hvert fald er nogen politisk vilje hertil. 

5.1 - Beskatningsgrundlag 

Det danske beskatningsgrundlag, for såvel grundskyld som ejendomsværdiskat bør diskuteres på 

grund af Rigsrevisionens kritik af systemets nøjagtighed og på grund af de problemer, der har været 

så veldokumenterede i medierne og har skabt stor utilfredshed med systemet blandt borgerne. Den 

generelle holdning i litteraturen er dog, at beskatning på baggrund af ejendomsværdi har flere 

fordele end ulemper og er andre systemer overlegne (se ovenfor). I virkeligheden er det derfor nok 

nærmere systemets metode for vurderinger der bør diskuteres. Hertil skal dog knyttes en 

kommentar, særligt til Rigsrevisionens kritik af vurderingerne. 

 Rigsrevisionen kritiserede, at SKATs vurderinger var for høje i 41 % af tilfældene - en 

vurdering blev anset for at være for høj, hvis man kunne konstatere en salgspris efter vurderingen, 

der var bare en enkelt krone lavere end den offentlige vurdering. Der kan argumenteres for, at dette 

er en meget bred fortolkning af VLs § 6 om ‘værdien i handel og vandel’, men formentlig én der 

  !  af !72 88



deles af mange boligejere. Under alle omstændigheder er det tydeligt at se urimeligheden i, at en 

skatteyder beskattes af en værdi, der er højere end værdien af det, han ejer - så det giver mening, at 

den offentlige vurdering ikke må overstige markedsværdien. Problemet opstår, når man sætter 

lighedstegn mellem ‘markedsværdien’ og ‘konstateret salgspris’. Som beskrevet ovenfor, skal den 

værdi, der fremkommer ved den offentlige vurdering, afspejle værdien på markedet, hvis sælger har 

nok tid til at finde en ’fornuftig køber’, der vil betale en værdi, der er rimelig, alle faktorer taget i 

betragtning. En konstateret salgspris, derimod, fremkommer gennem så mange forskellige 

påvirkninger, at den er dårligt egnet som ultimativ kvalitetskontrol.  128

 Særligt kan parternes indbyrdes forhandlingsstyrke være afgørende for, om en salgspris 

afviger fra en vurdering i den ene eller den anden retning. Hvor en ejendoms vurdering 

fremkommer ved brug af objektive kriterier, afhænger salgsprisen i høj grad af subjektive forhold - 

er der tale om en sælger, der er ivrig for at realisere et kontant beløb så hurtigt som muligt, eller er 

der tale om en sælger, der ikke har brug for at sælge og tilknytter stor affektionsværdi til boligen? 

Har den pågældende sælger allieret sig med en erfaren ejendomsmægler, der er i stand til at presse 

prisen højt op, eller er der måske tale om et selvsalg, hvor en erfaren køber har fået overtaget i 

forhandlingerne?  

 Hertil kommer, at en markedsværdi ændres konstant - myndighederne skal forsøge (flere 

måneder i forvejen), at fastlægge en værdi, der afspejler markedsværdien over en periode på flere 

år.  Det er åbenlyst, at der altid vil være en vis fejlmargen i en sådan opgave. Tag prisindekset på 129

landsplan for enfamilieshuse over en periode på to år, 2010-2012, hvor der forekom et fald på 

6,1%.  Selv hvis den offentlige vurdering havde været i stand til at ramme markedsværdien med 130

100% sikkerhed i 2010 og reduceret denne med de 5%, der er foreskrevet i forsigtighedsprincippet, 

ville boliger blive solgt to år efter til priser under den offentlige vurdering. 

 Umiddelbart kan man drage to konklusioner af ovenstående; Det er urimeligt at bruge 

konstaterede salgspriser som absolut kvalitetskontrol af den offentlige vurdering, og 

forsigtighedsprincippet på 5 %, er måske for småt til at garantere, at ejendomme ikke overvurderes. 

 Lunde (2013), s. 1.128

 Man kan da spørge, om man skal anvende et beregningsgrundlag, der afspejler værdien i et tidligere år, som det gøres i Sverige. Som vi har set 129

ovenfor, eksempelvis med grundskylden, skaber et sådant system dog sine egne problemer. Skatten bør altså fortsat betales ud fra et 
beregningsgrundlag, der afspejler værdien på beskatningstidspunktet. Hvad man kunne overveje var, om det fortsat er nødvendigt at foretage 
vurdering så langt forud - vurderingen foretages tidligt i året, så det kan afspejle værdien pr. 1/10 og komme på forskudsopgørelsen. Udviklingen i IT-
egenskaber siden introduktionen af disse regler betyder, at dette formentlig ikke længere er nødvendigt.

 Statistikbanken (2016), Ejen66.130
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 Meget står og falder naturligvis med kvaliteten af vurderingsarbejdet. IAAO (International 

Association of Assessing Officers) anbefaler, at spredningen i vurderingen ikke bør overstige 5-10% 

for nybyggede, homogene huse og 10-20% for ældre ejendomme.  Beregninger, foretaget af 131

Kraka i 2014, viste en spredning på 22%, mens beregninger, foretaget af regeringens arbejdsgruppe, 

angav spredningen i vurderingerne til at være 19,7%.  Under alle omstændigheder ligger 132

spredningen i resultaterne i den høje ende. Regeringens arbejdsgruppe kunne ikke, mens arbejdet 

stod på, skabe et system, der skabte markant bedre resultater, men forblev optimistiske omkring 

mulighederne herfor.  Lad os antage, at det er muligt, uden alt for store omkostninger, at skabe et 133

system, der kan sænke spredningen til 15%  - IAAO’s anbefalede niveau. Nedenfor er illustreret 134

spredningen i de seneste offentlige vurderinger samt en spredning på 15% kombineret med et 

forsigtighedsprincip på 15%: 

Figur 11 - Forsigtighedsprincipper og kvalitetskriterier 

Kilde: Bisgaard Larsen, Rasmus (2014) og egne fremstillinger.

!

 IAAO (2013), s. 7131

 Skatteministeriet (2014), s. 109.132

 Skatteministeriet (2014), s. 130.133

 Tidligere initiativer, der dog aldrig blev ført ud i livet, havde som mål at sænke spredningen med 10%. Se Rigsrevisionens omtale af 134

”Forretningsudvikling i Ejendomsvurderingen”, i Rigsrevisionen (2013), s. 49.
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Som nævnt er variansen i vurderingen, om muligt en endnu vigtigere faktor end spredningen, da 

denne potentielt har stor effekt på ligheden - så længe alles vurderinger er lige upræcise, er der 

stadig lighed i systemet. Variansen i SKATs vurderinger udgives dog ikke - Jens Lunde (2013) 

rapporterer om en enkelt observation af varians i vurderingerne. I dette tilfælde var variansen 

acceptabel,  men observationen er af ældre dato, og altså ikke nødvendigvis retvisende for det 135

nuværende niveau. Ved udarbejdelsen af et eventuelt nyt vurderingssystem er det vigtigt at holde 

varians i vurderingerne for øje, ligesom betragtninger om varians i det nuværende system må 

anvendes, når det evalueres om der i det hele taget skal laves et nyt system. 

 Vender vi tilbage til forsigtighedsprincippet, kunne indførelsen af et mere vidtgående princip 

reducere antallet af boliger, der vurderes for højt. Hvis risikoen, for at man overbeskattes, sænkes, 

vil tilliden til og tilfredsheden med systemet stige. Til gengæld vil andelen af undervurderede 

boliger også øges, hvilket i forvejen også var et kritikpunkt fra Rigsrevisionens side. Som nævnt er 

det dog urealistisk at forvente 100% præcise vurderinger. Nogle ejendomme vil blive vurderet for 

højt, mens andre vil blive vurderet for lavt - kan man skabe et system, der holder sig inden for 

IAAO’s foreslåede rammer, hvad angår spredningen i resultaterne, må det anses for acceptabelt. 

Herefter må man lægge sig fast på et forsigtighedsprincip på baggrund af nærmere beregninger om 

konsekvenserne på provenuet, og omkostningerne i forbindelse med overvurderinger, for borgeren 

og for samfundet. 

 Et øget forsigtighedsprincip vil dog også betyde et lavere provenu. Det totale provenu fra 

alle ejendomsskatter, hvor vurderingsloven anvendes til at skabe beregningsgrundlaget, var i 2013 

39,2 mia. kr.  Et lavere vurderingsniveau vil næppe påvirke ejendomsværdiskatten synderligt, da 136

det som beskrevet er en meget lille andel af ejendomme, der egentlig beskattes efter den offentlige 

vurdering. For grundskylden ville et lavere vurderingsniveau betyde et provenutab på 2,75 mia. kr 

(for 2013) eller ca. 7% af det samlede provenu. 

 0,974 - Lunde (2013). Typisk anbefales varians i spændet 0,98 - 1,03. - Cornia et al. (2013), s. 315.135

 Skatteministeriet (2013)136
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 Dette kan opvejes ved at hæve skattesatsen tilsvarende, men dette vil blot forstærke 

konsekvensen for de ejendomme, der i fremtiden bliver overvurderet. Spørgsmålet er også, om det 

er politisk muligt (eller særligt populært) at øge skattesatsen. Alternativt kunne et øget 

forsigtighedsprincip finansieres gennem en udfasning af skattestop og skatteloft (se nedenfor). Som 

nævnt ovenfor koster skattestoppet 9 mia. årligt, hvilket ville være mere end nok til at dække et fald 

i beregningsgrundlaget på 10% (de samlede indtægter fra alle ejendomsskatter var som nævnt 39,2 

mia. kr. i 2013). 

 Slutteligt skal der knyttes en kommentar til grundskylden. De problemer, der har været med 

af fastsætte værdien af grunde, har givet folk grund til at argumentere for, at den skal afskaffes. Som 

vi har set ovenfor, er grundskylden dog særligt godt egnet til at skabe provenu, en velegnet 

indtægtskilde for kommunerne, tilbyder en stabiliserende virkning på boligmarkedet, som 

ejendomsværdiskatten ikke gør og er direkte incitamentsskabende for udviklingen af grunde i 

forhold til, hvor attraktive de er. Desuden argumenterer nogle eksperter for, at en afskaffelse af 

grundskylden, til fordel for et system udelukkende baseret på ejendomsværdiskat, vil betyde at 

danskernes udgifter til ejendomsskat vil stige, fordi grundskylden ikke længere kan holde prisen på 

grunde effektivt nede.  Argumenterne mod grundskyldens afskaffelse er altså mange. 137

 Hvad vi dog også har set ovenfor er, at anvendelsen af data fra sammenlignelige salg til at 

fastsætte markedsværdien af grunde er fejlbehæftet fordi den andel af grunde, der omsættes årligt, 

er lille set i forhold til det samlede antal grunde.  Det bør derfor overvejes, hvor stor en rolle 138

sammenlignelige salg skal spille i udregningen af grundværdier. Det nuværende system, der deler 

værdien op i en byggeretsværdi og en arealværdi, har flere fordele - det er forholdsvis let forståeligt, 

arealværdien opfanger forskelle på store og små grunde på en glidende skala, og byggeretsværdien 

opfanger prisniveauet i området. Men konstaterede salg er med til at bestemme niveauet for begge 

værdier. Det ville måske være mere hensigtsmæssigt at anvende prisniveauet på ejendomme som 

helhed i området til at afgøre grundværdien, da man derved er bedre i stand til at opfange ændringer 

i markedsværdier. Et øget fokus på ejendomspriser i fastsættelsen af grundværdier kender vi 

allerede fra anvendelsen af grundværdikurven. Problemet med udelukkende at anvende grundværdi-

kurven er, at grundværdien på denne måde kommer til at udgøre en forholdsvis fast andel af 

 Sørensen, Peter B. (22/06/2015)137

 Skatteministeriet (2014), s. 21138
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ejendomsværdien, hvilket skaber risiko for ulighed. Et eksempel kunne være to nabogrunde med 

samme størrelse - de burde beskattes ens. Antag nu, at på den ene grund er bygget et lille hus, mens 

der på den anden er bygget en villa i to plan, der fuldt ud udnytter den tilladte bebyggelsesprocent. 

Ejendomsværdien vil være størst på villaen, og hvis grundværdi-kurven anvendes til at fastsætte 

grundværdien, vil identiske grunde blive beskattet forskelligt. Det kunne derfor overvejes, om man 

skulle fastsætte en værdi for én kvadratmeter jord i de enkelte værdiområder i landet, og lade 

prisindekset for ejendomme i området bestemme udviklingen af værdien, fremfor at bruge salg af 

ubebyggede grunde. Denne værdi kunne man så anvende i det eksisterende system for vurdering af 

grunde, der lægger vægt på areal og byggeret. Effekten af et sådant system må dog nærmere 

undersøges. 

5.2 - Skattestop 

Som vist i analysen begrænses de ellers hensigtsmæssige, stabiliserende effekter, som 

ejendomsskatter kan have, af skattestoppet. Desuden begrænses provenu-potentialet i 

beskatningsordningen, da der drives en kile ind mellem beskattet værdi og markedsværdi. Endelig 

var hensigten med skattestoppet at beskytte boligejere mod kraftige ændringer i deres 

ejendomsskattebetalinger, men som analysen har vist, er skattestoppet skyld i betydelig ulighed, 

idet det gavner de borgere, der har størst betalingsevne. Det er anerkendt i litteraturen, at skattestop 

og indefrysninger er dårligt egnede måder at afbøde konsekvenserne af skatter på  - provenuet, der 139

‘bruges’ på skattestoppet, kunne formentlig have været fordelt på andre befolkningsgrupper på en 

måde, så ligheden i ejendomsbeskatningen ikke var blevet påvirket, og så man kunne have undgået 

forstyrrelser af boligmarkedet. Det synes altså klart, at skattestoppet bør udfases. Og jo længere 

man venter hermed, jo mere udtalte bliver konsekvenserne, og jo sværere bliver skattestoppet at 

fjerne. Skatteloftet over grundskylden har vist at have mindre indvirkninger og en beslutning om, 

hvorvidt det skal afskaffes eller ej, må bero på nærmere beregninger omkring effekten på markedet, 

og den reele fordel for boligejere. 

 Som vist ovenfor har skattestoppet været aktivt så længe, at der er sket markante ændringer i 

markedsværdierne, for nogle boligejere - fjernes skattestoppet fra den ene dag til den anden, vil 
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ejendomsskatten stige kraftigt for mange boligejere, særligt i hovedstadsområdet. Nedenfor  (afsnit 

5.4) diskuteres det, hvorledes en eventuel udfasning af skattestoppet kunne foretages, således at 

sådanne uhensigtsmæssige konsekvenser undgås. 

5.3 - Grundskyldens synlighed 

Et særligt karakteristika ved den danske grundskyld er dens synlighed. Grundskylden adskiller sig 

fra de andre store skatter, som indkomstskatten og moms, og endda fra ejendomsværdiskatten på 

særligt én måde - hvor skat på indkomst og moms kan siges at indgå i et flydende system, hvor de 

automatisk trækkes ved udbetaling af løn eller køb af varer, betales grundskylden som en regning. 

Indkomstskat og moms betales hyppigere, og beløbene er således mindre, mens grundskylden 

betales to eller fire gange årligt og synes derfor som en større udgift. Hertil kommer, at selvom 

grundskyldstaksten er rimeligt lav, er beregningsgrundlaget højt, set i forhold til en enkelt 

månedsløn eller et indkøb af momspligtige varer. Grundskylden er således en langt mere synlig skat 

end andre. 

 En skats synlighed fører typisk til mere granskning hos skatteyderen og anses som en af 

grundene til, at ejendomsskatten er en af de mest upopulære skatter.  Skattens størrelse bevirker 140

derudover, at fejl synes mere graverende, hvilket fører til flere klager og dermed højere 

administrations-omkostninger. Man kan overveje, om grundskylden var blevet lige så stort et emne i 

medierne, hvis den havde været mindre synlig for borgerne. Regeringen skal under alle 

omstændigheder være parat til at stå på mål for grundskylden, og når man overvejer delelementerne 

i skabelsen af et nyt system, må man holde denne synlighed for øje og sørge for at skabe et system, 

der er meget klart og forståeligt og en skat, der er mindre synlig. Jo mindre synlig skatten er, og jo 

mere letforståelig beskatningen er, når der fokuseres på den, jo højere accept vil den opnå blandt 

borgerne. Risikoen for klager og derved øgede omkostninger og utilfredshed er større, hvis skatten 

er meget synlig, svært forståelig, og hvis den opfattes som unfair. Man bør altså overveje, om 

grundskylden skal betales på samme måde som ejendomsværdiskatten, altså at den indgår i 

forskudsopgørelsen og de løbende skattebetalinger, fremfor at den opkræves på en 

ejendomsskattebillet. 
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5.4 - Indfasning 

Et evt. nyt vurderingssystem med nyt forsigtighedsprincip og nye rater behøver ikke nødvendigvis 

indfases, da effekterne på de enkelte skatteyderes skattebetaling umiddelbart vil være minimale. En 

fjernelse af skattestoppet bør dog ske over en periode, så betalingerne ikke stiger kraftigt fra et år til 

det næste. Til brug herfor kunne man bruge et loft over beregningsgrundlaget, som vi kender det fra 

grundskylden. Vi så dog med grundskatteloftet, at et sådan system kan have negative, omend 

midlertidige, effekter. Derfor bør udfasningsloftet altid kunne opfange ændringerne i markedet af de 

grunde, vi har set ovenfor. Man kunne evt. lave et todelt system for ejendomme, der bliver beskattet 

efter 2001- eller 2002-vurderingerne, der består af den konstaterede ændring i markedsværdien plus 

en reguleringsfaktor. Hvis man ejer en ejendom, der beskattes efter 2001-vurderingen, eksempelvis 

1 mio. kr, og den seneste offentlige vurdering viser en stigning i markedsværdien på 10% fra 1,5 

mio. kr til 1,65 mio. kr, bør beskatningsværdien som minimum stige med 10% fra 1 til 1,1 mio. kr. 

Hertil skulle så lægges en reguleringsfaktor, så skattestoppet kan udfases, eksempelvis 5%, så 

ejendomsværdien stiger til 1,15 mio. kr. Man kunne overveje en sikkerhedsventil, således at 

tillægget af reguleringsfaktoren ikke kan bevirke, at beregningsgrundlaget stiger over 20% fra 

vurdering til vurdering. De nævnte procent-andele er udelukkende eksempler, og der bør foretages 

omfattende udregninger for at finde et niveau, der både beskytter den enkelte skatteborger mod 

kraftige stigninger i betalingen, samtidig med at skattestoppet reelt udfases. Desuden bør 2001- og 

2002-vurderingerne med markeds- og ændringsfaktorer kun gælde for de boligejere, der på 

nuværende tidspunkt nyder godt af dem og har planlagt deres økonomi efter dem - ved køb af ny 

ejendom bør den seneste offentlige vurdering danne grundlag for beskatningen (præcis som vi 

kender det fra §§ 6-7 i EBL, se ovenfor 3.1.3.2). Mens udfasningen står på, er der potentiale for, at 

en sådan regel får boligejere til at blive længere i deres ejendomme (af samme grunde som vi så 

med Prop13 - der er fordel i at blive, frem for at flytte, men også fordi at den højere skattesats for 

nye købere, vil betyde øjeblikkelig nedadgående effekt på markedsværdien), men markeds- og 

ændringsfaktorerne burde med tiden minimere et sådant incitament. Et øjeblikkeligt opgør med 

2001- og 2002-vurderingerne for nye køb ville også kunne nedkøle boligmarkedet i København. 
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6 - Konklusion

Det konkluderes, at det danske system for ejendomsvurdering og -beskatning bør laves om. I den 

nuværende form bevirker den relativt høje spredning i vurderingsresultater ulighed, usikkerhed og 

utilfredshed blandt skatteyderne, mens skattestoppet påvirker ligheden i systemet, har 

uhensigtsmæssige effekter på markedet og sænker skatteprovenuet. Der bør skabes et system, der er 

i stand til at inddrive det nødvendige provenu, rammer ligeligt, har minimal indflydelse på markedet 

og er let forståeligt for boligejerne.  

 De tre undersøgte systemer byder alle på styrker og svagheder. Det amerikanske system 

tilbyder lave omkostninger og stor forudsigelighed, men begrænser også provenuet og skaber stor 

ulighed, hvilket gør det uegnet som inspirationskilde til et dansk beskatningssystem. De 

grundlæggende skandinaviske tilgange, med hyppige revurderinger ved hjælp af objektive data og 

salgsstatistik, sikrer høj lighed både horisontalt og vertikalt, skaber stabiliserende effekter på 

markedet og har potentiale for at være nogenlunde nøjagtige uden at være for komplekse. Et nyt 

system bør således minde om det eksisterende på disse punkter. Det høje forsigtighedsniveau i 

Sverige, kunne passe godt ind i det danske system, hvor det ville skabe sikkerhed for skatteyderen. 

 Der er plads til forbedring i præcisionen af de danske vurderinger, men det konkluderes, at 

kritikken rettet mod SKAT fra Rigsrevisionen og pressen er unødigt hård - vurdering af ejendomme 

vil aldrig være 100 % præcis. Et særligt problem har været vurderingen af grunde, da mængden af 

salg ikke er tilstrækkelig til at danne pålideligt grundlag for vurdering. Det bør her overvejes, om 

der er bedre måder at fastsætte værdien på, eksempelvis højere fokus på prisniveauet for 

ejendomme. Desuden bør det overvejes at inkorporere grundskylden i de løbende skatter, som 

ejendomsværdiskatten, hvilket kunne mindske modstanden mod skatten. 

 Endeligt står det klart, at det danske skattestop driver en kile ind mellem markedsværdi og 

beskattet værdi og negativt påvirker lighed, markedet og systemets provenu-potentiale. Ved en 

revidering af ejendomsbeskatningen kunne skattestoppet med fordel udfases, hvilket kunne opveje 

omkostningerne ved et eventuelt større forsigtighedsprincip. 
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