


GLEG

• GLEG = GamLe Ekstraordinære Genoptagelser af fradrag for 
grundforbedringer

• 49.000 sager

• 560 medhold ≈ 1,1%



Valg af sag

• Nøje udvalgt ud af 2500 sager

• Overspringelse



Højesteret:
SFL § 33, stk. 3:

”Skatterådet kan efter forelæg-
gelse af told- og skatteforvalt-
ningen, jf. § 2, stk. 2, foretage 
eller ændre en vurdering af en 
fast ejendom efter udløbet af 
fristerne i stk. 1 og 2. Skatterådet 
kan bestemme, fra hvilket tids-
punkt ændringen skal følges ved 
beregningen af indkomstskat, 
ejendomsværdiskat og kom-
munal ejendomsskat.”

”…statslig revisionsbeføjelse, som ikke gav den enkelte skatteyder 

noget retskrav på revision af vurderinger af fast ejendom. Det 

følger af dommen, at det beroede på et skøn, om en 

ejendomsvurdering skulle optages til revision…

Højesteret finder, at der også med skatteforvaltningslovens § 33, 

stk. 3, frem til udgangen af 2012 var overladt SKAT et betydeligt

skøn over, hvilke hensyn der kunne inddrages ved bedømmelsen af, 

om der var grundlag for at indstille til Skatterådet, at der skete 

ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering.”



Bedømmelsesgrundlag

” Højesteret finder herefter, at det som anført i Juridisk Vejled-
ning må bero på en samlet individuel bedømmelse af forholdene, 
om der skal ske ekstraordinær genoptagelse, og at der i den for-
bindelse kan lægges vægt på, om der er tale om objektive fejl i 
vurderingerne, myndighedsfejl, væsentlig beløbsmæssig afvigelse
eller særlige omstændigheder i øvrigt. Højesteret finder end-
videre, at en væsentlig beløbsmæssig afvigelse ikke i sig selv kan 
begrunde ekstraordinær genoptagelse.”





Kolonihaver

Gamle matrikelnumre (ejendomsnumre)



Sammenlægning

Gammelt matrikel/ejendomsnr.



Adresse Ejendomsnr. Ejendomsnummer – nyt eller overtaget fra anden ejendom Hvilket grundværdiområde er ejendommen 

indplaceret i?

Automatisk tildelt fradrag af 

vurderingsmyndigheden?

Bjørnemosen 1-30 662404 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosen 40-69 034861 Overtaget fra gammel ejendom Offentlige formål Nej

Bjørnemosen 70-99 035590 Overtaget fra gammel ejendom Offentlige formål Nej

Bjørnemosevej 100 661815 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 102 661823 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 104 661831 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 106 661858 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 108 661866 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 110 661874 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 112 661882 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 114 661890 Nyt Beboelse Ja

Bjørnemosevej 116 661904 Nyt Beboelse Ja



”Det fremgår af sagens oplysninger, at Civicas ejendom Bjørnemosen 70-99 – ligesom en anden storparcel – var reg-
istreret i et andet grundværdiområde end de øvrige ejendomme i udstykningen og med forkert planmæssig anvendel-
se (”offentlige formål” i stedet for ”boligområde”), og at disse oplysninger blev rettet, efter SKAT i 2007 efter Civicas
anmodning herom i 2005 genoptog ejendomsvurderingen for 2001 og fremefter. Det fremgår endvidere, at alene dis-
se to storparceller bevarede gamle ejendoms- og matrikelnumre fra de hidtidige kolonihaveejendomme i området. 
Disse to storparceller fik i modsætning til de øvrige parceller i udstykningen ikke et oprindeligt fradrag for forbedrin-
ger.

Civica har anført, at dette er de mest sandsynlige forklaringer på, hvorfor deres ejendom ikke fik et oprindeligt fradrag 
for forbedringer i 2000.

Skatteministeriet er blevet opfordret til at oplyse, hvorfor Civicas ejendom og den anden storparcel ikke fik tilkendt fra-
drag for forbedringer for 2000. Skatteministeriet har hertil svaret, at vurderingsopgaven på daværende tidspunkt lå 
hos kommunerne, og at Vurderingsstyrelsen ikke er i besiddelse af oplysninger vedrørende fradragsansættelsen for 
disse ejendomme.

Henset hertil finder Højesteret det tilstrækkeligt godtgjort, at det forhold, at to af storparcellerne – i modsætning til 
de øvrige parceller i udstykningsområdet – ikke fik fradrag for forbedringer i 2000, skyldes et ikke retvisende oplys-
ningsgrundlag i de it-systemer, der understøttede det kommunale vurderingsråds ejendomsvurdering, og at der såle-
des foreligger en myndighedsfejl.”



Dovne skatteydere?

Vurderingsloven § 17:

”Såfremt de fornødne oplysninger foreligger, skal vurderingsrådet ved vurde-
ringen med de af §§ 18-21 følgende begrænsninger give fradrag i grundvær-
dien for forbedringer, der bevirker en stigning i grundværdien, hvad enten for-
bedringerne består i kapitalanvendelse eller i ejers arbejde.”

Lovændring 1976:

”I § 17 ændres ”Såfremt ejerne i skemaet har givet de fornødne oplysninger” 
til: ”Såfremt de fornødne oplysninger foreligger for 
vurderingsmyndighederne”.”

Bemærkninger:

”Forslaget er en følge af, at de for vurderingen nødvendige oplysninger i vidt 
omfang vil kunne fås fra bygnings- og boligregistret, når dette er etableret.”



Egen skyld?

”Civica kunne i 2000, hvor man modtog meddelelse om ejendomsvurderingen 
for dette år, have bemærket, at der ikke var givet fradrag i grundværdien for 
forbedringer, men først i 2004- 05, da Civica fik sagkyndig bistand, blev de 
opmærksomme på det manglende fradrag. Efter ændringen af vurderings-
lovens § 17 i 1976 gik man gradvis væk fra at bygge ejendomsvurderingen på 
ejerens indberetninger i takt med den stigende automatisering af sagsoplys-
ningen og it-understøttelse af ejendomsvurderingen. Henset hertil og til de 
foreliggende oplysninger om kommunernes administration af reglerne finder 
Højesteret, at der ved den samlede afvejning ikke kan lægges afgørende vægt 
på, at Civica ikke havde benyttet den ordinære klageadgang. Det udelukker 
derfor ikke ekstraordinær genoptagelse, at Civica ikke gjorde indsigelse imod 
ejendomsværdiansættelsen før 2005.”
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