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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for størrelsen af det økonomiske tab for henholdsvis staten og 

kommunerne ved, at der ikke er blevet opkrævet henholdsvis ejendomsværdiskat og 

grundskyld for 1.200 ejendomme i ti år. Dette bedes opgjort både akkumuleret og i gen-

nemsnitligt årligt tab. Tabet for kommunerne bedes endvidere fordelt på de enkelte kom-

muner. Der henvises til ”Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdi-
skat og/eller grundskyld”, jf. SAU alm. del – bilag 171. 

 

Svar 

Som det fremgår af redegørelsen (SAU alm. del – bilag 171), har Skattestyrelsen og Vur-

deringsstyrelsen konstateret, at et antal ejendomsejere i flere år ikke har betalt ejendoms-

værdiskat eller grundskyld på grund af en række forskelligartede fejl. Det skønnes forelø-

bigt, at fejlene har medført, at ca. 1.200 ejendomme ikke er opkrævet ejendomsværdiskat, 

og ca. 1.000 ejendomme ikke er opkrævet grundskyld.  

 

Den manglende betaling af grundskyld har ikke haft betydning for kommunernes øko-

nomi under ét, da det statslige bloktilskud til kommunerne overordnet fastsættes, så kom-

munerne – på baggrund af de forudsatte indtægter fra grundskyld mv. – har økonomisk 

rum til at afholde det udgiftsniveau, der er aftalt mellem regeringen og KL i de årlige 

kommuneforhandlinger. Dermed har staten pr. konstruktion kompenseret kommunerne 

under ét for eventuelle tabte grundskyldsindtægter.  

 

På baggrund af det foreløbige arbejde med sagskomplekset skønnes det, at den mang-

lende betaling af ejendomsværdiskat svarer til ca. 10 mio. kr. årligt efter tilbageløb i den 

periode, hvor der er opkrævet for lidt i skat. Skønnet er behæftet med væsentlig usikker-

hed, idet såvel antallet af omfattede ejendomme som skønnet for den manglende betaling 

pr. berørt ejendom kan ændre sig som konsekvens af den individuelle sagsbehandling af 

de identificerede ejendomme.  

 

Det er ikke muligt at foretage en akkumuleret opgørelse, da der endnu ikke er viden om, 

hvor mange år de berørte ejendomme er blevet været opkrævet for lidt i ejendomsværdi-

skat. 

 

Hertil kommer manglende opkrævning af grundskyld, som det foreløbigt ikke er muligt at 

skønne over, da der endnu ikke er tilvejebragt et konsolideret billede af problemets om-

fang.  
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