
 

 

  

  

  

Til høringsparterne 

 

Høring over forslag til ejendomsskattelov og forslag til lov om ændring af kildeskat-

teloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige 

andre love 

 

Skatteministeriet sender hermed udkast til forslag til ejendomsskattelov og udkast til forslag 

til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurde-

ringsloven og forskellige andre love i høring. Udkast til begge lovforslag, resuméer og hø-

ringsliste er vedlagt. 

 

Hovedformålet med lovforslagene er at implementere de resterende dele af forliget Tryghed 

om boligbeskatningen (boligskatteforliget) fra 2017 mellem den daværende regering (Venstre, 

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 

Radikale Venstre samt aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen 

(kompensationsaftalen) fra 2020 mellem forligspartierne bag boligskatteforliget.  

 

Derudover sammen- og gennemskrives gældende love om ejendomsbeskatning i forslag til 

ejendomskatteloven, så beskatning af fast ejendom fra og med 2024 reguleres i en samlet 

lov.  

 

Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest fredag den 24. februar 

2023. 

 

Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med angivelse af j.nr. 2022-

13058 og 2022-13141 og med mja@skm.dk, mero@skm.dk og jpa@skm.dk i kopi. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende forslag til ejendomskatteloven kan rettes til Michelle 

Stubberup Jacobsen, mja@skm.dk eller telefon 72 37 62 81 eller til Morten Elmerdahl Rix 

Olsen, mero@skm.dk eller telefon 72 37 50 07. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om 

kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love kan rettes til 

Jesper Palmann, jpa@skm.dk eller telefon 72 37 93 27. 

20. januar 2023 
J.nr. 2022 – 13058 og  

2022 – 13141 

 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

Telefon +45 33 92 33 92 
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Det bemærkes, at den del af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kom-

munal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love, der omhandler 

en fremrykning af tidspunktet for kategorisering af visse ejendomme m.v. efter den nye 

ejendomsvurderingslov, skal træde i kraft senest den 11. april 2023. Forslaget vil derfor 

efter høringen udgå af lovforslaget og vil i stedet indgå i et andet lovforslag, der forventes 

fremsat primo marts 2023.  

 

Med venlig hilsen 

 

Michelle Stubberup Jacobsen 

 


