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Omvurdering pr. 1. oktober 2016

Her er en omvurdering af din ejendom
SKAT har lavet en omvurdering af din ejendom, fordi der er sket ændringer på den. Det kan fx skyldes, at ejendommens grund-
areal har ændret sig, at du har lavet en om- eller tilbygning, eller at bestemmelserne i den lokalplan, der gælder for din ejendom,
er blevet ændret. I afsnittet Specifikationer kan du se hvorfor. Du får dette brev, fordi du ejer eller har ejet ejendommen i 2016.

Derfor vurderer vi din ejendom
Vurderingen bruges først og fremmest til at beregne, hvad du skal betale i grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat.

Sådan har vi fastsat vurderingen
Hvis der er registreret større ændringer på din ejendom, har vi taget hensyn til dette i vurderingen.
Desuden fastsætter vi vurderingen ud fra bl.a.

hvad ejendomme i området blev solgt til omkring 1. oktober 2011
hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR)
hvad din ejendom bliver brugt til.

Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget
stand. Den er bl.a. fastsat ud fra grundens størrelse, og hvad den må bruges til.

Herudover har vi nedsat din ejendomsværdi og grundværdi i forhold til, hvad lignende ejendomme blev vurderet til pr. 1.
oktober 2011.

Læs mere om, hvordan vi har fastsat din vurdering, på skat.dk/ejendomsvurdering.

Hvis du er enig
Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre mere.

Hvis du ikke er enig, eller hvis du vil klage
Er der forhold i forbindelse med din ejendom, som du mener, vi ikke har taget hensyn til, kan du klage. Hvis der er fejl i
oplysningerne hos BBR, skal du kontakte din kommune først.

Ønsker du at klage, skal du sende din klage til Skatteankestyrelsen, så den er fremme senest 3 måneder efter du har fået
dette brev. Læs mere om, hvordan du klager, på næste side.

Hvis du har spørgsmål
Så er du velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 28 26. På næste side kan du læse mere om love og regler.

Venlig hilsen

SKAT

·
·
·

Storebælts Erhvervspark 3
4220 Korsør

320 007581

ST TORØJE 28 A

765 m²

Nordhøjvej 16

72 22 16 16 13/02-2019

Bunke 06 Vmt 1

1 af 3

320

01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed

Ejendomsværdi 660.000 kr Grundværdi 305.200 kr
Fradrag for forbedringer 24.400 kr
Grundværdi, fritaget efter §7 280.800 kr
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Sådan klager du
Hvis du ikke er enig i denne vurdering, kan du klage. I klagen skal du skrive, hvorfor du mener, at omvurderingen ikke er korrekt.
Vedlæg relevante oplysninger samt en kopi af denne vurdering.

Du skal sende din klage til Skatteankestyrelsen, så den er fremme senest 3 måneder efter du har fået dette brev.

Du kan sende klagen elektronisk via skatteankestyrelsen.dk, borger.dk eller virk.dk. Du kan også sende klagen pr. brev til
Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V.

Det koster 400 kr. at klage.

Reglerne om klage står i skatteforvaltningslovens § 6, 35a, 35b, 35c og 38. Se lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015.

Love og regler
Her kan du se de love, som vurderingen er baseret på:

Regler om fastsættelse af ejendomsværdi og grundværdi står i vurderingslovens § 6, jf. § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 33, stk. 1.
Regler om omberegning af ejendomsværdi og grundværdi står i vurderingslovens § 33, stk. 12-18.
Regler om, at tidligere vurderinger bliver ført videre, står i vurderingslovens § 42-44, som de er vedtaget i § 1, nr. 4, i lov nr.
1535 om ændring af vurderingsloven af 27. december 2014, samt § 7 i lov nr. 1883 af 29. december 2015.
Regler om årsomvurdering af ejendomme står i vurderingslovens § 3.

Du finder de love, vi henviser til, på skat.dk/skattelove. Lovbekendtgørelserne og ændringslovene finder du på retsinfo.dk.
Brug nummer og årstal (se ovenfor) for at finde den rigtige lovbekendtgørelse eller ændringslov.

·
·
·

·
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SPECIFIKATIONER
Ejendommen er blevet omfattet af kommunal fritagelse for ejendomsskat eller der er
sket ændringer i den fastsatte fritagelse.

Grundværdi Beløb______________________________________________________________________________________

Kvadratmeterpris 765 m² à 200 kr 153.000 kr
Byggeretspris 1 stk 160.000 kr
Grundværdi i alt 313.000 kr

Reduktion jf. VL § 42 stk. 4:
Reduktion (5% af grundværdi op til 100.000) -5.000 kr
Yderligere reduktion (2.5% af grundværdi over 100.000) -5.325 kr
Aftrapning af reduktion ved grundværdi over 150.000 2.500 kr

Samlet reduktion -7.825 kr

Reduceret grundværdi afrundet 305.200 kr_________________

Fradrag i grundværdien for forbedringer Beløb______________________________________________________________________________________

Forbedringer foretaget i 2002 24.400 kr
8,0 % af reduceret grundværdi, max 24.800 kr

Fradrag i grundværdien for forbedringer i alt 24.400 kr

Bygningsværdi Antal m²_______________________________________________________ ____________ _________________

Etageareal Bebygget areal 70 m² x 100 % 70 m²
Udnyttet tagetage 34 m² x 60 % 20 m²
Fritlig. garage, udhus mv. 18 m² x 5 % 1 m²
Vægtet etageareal 91 m²____________

Beløb pr. m² Beløb_______________________________________________________ ____________ _________________

Værdiberegning Standardpris for området 5.500 kr
Opførelsesår: 1947 -84 kr
Bebygget areal : 70 m² 540 kr
Ydermur af letbeton/gasbeton -750 kr

fortsættes
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Tag af fibercement,asbest -1.050 kr
Bygningsværdi pr. m² 4.156 kr____________

Bygningsværdi 91 m² x 4.156 kr 378.196 kr_________________

Ejendomsværdi Beløb_______________________________________________________ ____________ _________________

Grundværdi 313.000 kr
Bygningsværdi 378.196 kr
Beregnet værdi i alt 691.196 kr
Ejendomsværdi afrundet 690.000 kr

Reduktion jf. VL § 42 stk. 4:
Reduktion (5% af ejendomsværdi op til 500.000) -25.000 kr
Yderligere reduktion (2.5% af ejd.værdi over 500.000) -4.750 kr

Samlet reduktion -29.750 kr

Reduceret ejendomsværdi afrundet 660.000 kr_________________
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