
 

 

Faktaark 

Brede forlig om nye ejendomsvur-
deringer og boligskatten sikrer 
tryghed 
 

De nye ejendomsvurderinger og omlægningen af boligskattereglerne bygger på to brede for-

lig,  

jf. figur 1. 

 

Figur 1. Nye ejendomsvurderinger og tryghed om boligskatten 
 

 
 Forlig om et nyt vurderingssystem (V, LA, K, S, DF, RV) sikrer tryghed om vurderingerne 

fremadrettet og sikrer tilbagebetaling af for meget betalt boligskat i 2011-2020: 

 

Nyt ejendomsvurderingssystem 
Nye, mere gennemskuelige og retvisende vurderinger fra 2020. 

 
Automatisk tilbagebetaling 
Hvis man har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020, får man 
automatisk pengene tilbagebetalt – med renter. 

 

Forlig om tryghed om boligbeskatningen (V, LA, K, S, DF, RV) sikrer tryghed frem mod og 

efter 2024 om boligbeskatningen: 

 

Nyt forsigtighedsprincip  
Beskatningsgrundlaget sættes til 80 pct. af vurderingen - Den usikkerhed, der 
altid vil være ved en vurdering, skal komme ejendomsejerne til gode.  

 
Lavere boligskattesatser 
Både ejendomsværdiskattesatserne og den gennemsnitlige grundskyldspro-
mille nedsættes markant. 
              
Permanent skatterabat 
Ingen boligejere skal ved overgangen til nye skatteregler betale mere i sam-
lede ejendomsskatter end ved gældende regler. Rabatten gælder, så længe 
man ejer sin bolig. 

 
Automatisk indefrysningsordning 

Stigninger i boligskatterne efter 2017 indefryses, indtil ejendommen sælges. 
Dermed vil den betalte boligskat ikke stige i ejerperioden.  

 

 

   

 
  

De centrale elementer i boligskatteforliget sammen med Aftale om kompensation til bolig-

ejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen gennemgås nedenfor. 

Forsigtighedsprincip giver 20 pct. nedslag på vurderingerne fra 2021/2022  

Forsigtighedsprincippet indebærer, at beskatningsgrundlaget for ejendomsskatterne fastsæt-

tes 20 pct. lavere end ejendoms- og grundvurderingerne. Forsigtighedsprincippet træder i 

kraft samtidig med, at de nye vurderinger begynder at danne grundlag for ejendomsskatterne 

– dvs. fra 2021 for ejerboliger og fra 2022 for erhvervsejendomme. Dermed kommer den usik-

kerhed, der altid vil være ved en vurdering, ejendomsejerne til gode.  
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Nedsættelse af ejendomsværdiskat fra 2021 og loft over stigninger i grundskyld frem til 2024 

Den almindelige ejendomsværdiskattesats nedsættes med virkning fra 2021 fra 1 pct. til 0,92 

pct. som led i kompensationen til boligejerne for udskydelsen af det nye boligskattesystem. 

Skattestoppet for ejendomsværdiskatten videreføres til 2024. Grundskylden kan i 2022-2024 

højst stige med 2,8 pct. årligt mod op til 7 pct. ved gældende regler. 

 

Frem til 2024 betaler de fleste boligejere boligskat af et grundlag, der er lavere end de aktu-

elle vurderinger fratrukket forsigtighedsnedslaget på 20 pct. Boligejere, hvor nye vurderinger 

og forsigtighedsnedslaget giver anledning til lavere boligskat, får den fulde lettelse fra skatte-

året 2021. 

Ensartet og lavere ejendomsværdiskattesats i hele landet fra 2024  

Den almindelige ejendomsværdiskattesats nedsættes i 2024 fra 1 pct. til forventet ca. 0,55 

pct. af beskatningsgrundlaget (80 pct. af ejendomsvurderingen). Jo mere ejendoms- og grund-

værdierne stiger frem mod 2024, desto lavere satser og omvendt. Derved bliver der størst 

mulig sikkerhed om skattebetalingen målt i kroner og øre.  

 

Den progressive ejendomsværdiskattesats nedsættes fra 3 pct. til 1,4 pct. Progressionsgræn-

sen skønnes hævet fra 3 mio. kr. til en ejendomsvurdering på forventet 8,3 mio. kr. (2020-ni-

veau) før forsigtighedsnedslag. Progressionsgrænsen fastsættes som aftalt med boligskatte-

forliget, så der for den samme andel af ejerboligerne betales progressiv ejendomsværdiskat 

ved overgangen fra 2023 til 2024 (forventet ca. 1 pct. af de ejendomsværdiskattepligtige ejer-

boliger). Progressionsgrænsen reguleres efter 2024 med udviklingen i de gennemsnitlige vur-

deringer for ejerboliger.  

Nedsættelse af de kommunale grundskyldspromiller fra 2024  

De kommunale grundskyldspromiller nedsættes i 2024 fra i gennemsnit ca. 26 promille til 

knap 13 promille af beskatningsgrundlaget (80 pct. af grundvurderingen).  

 

Endvidere reduceres loftet over grundskyldspromillen fra 34 til 30 promille, mens undergræn-

sen på 16 promille afskaffes. Af hensyn til boligejernes tryghed kan kommunerne ikke hæve 

grundskyldspromillerne eller dækningsafgiftssatserne i 2021-2028, men kommunerne kan 

sænke dem. 

Skatterabat – ingen kan stige i samlede boligskatter i 2024  

Knap 2 ud 3 boligejere ventes i 2024 at opleve, at de samlede boligskatter vil være lavere end 

ved videreførelse af de skatteregler, der gælder i 2023. For de øvrige ejerboliger fastsættes en 

skatterabat, der sikrer, at ingen vil opleve, at den samlede boligskat i 2024 er højere end den 

ville have været ved videreførelse af de skatteregler, der gælder i 2023. Skatterabatten beva-

res uændret, indtil boligen sælges (ejerskifte). Rabatten omfatter alle boligejere, der har købt 

deres bolig inden 2024. 

Indefrysning af alle nominelle stigninger i boligskatten – betalt skat stiger ikke i ejerperioden  

Fra 2017 og frem til og med 2023 indefryses nominelle stigninger i grundskylden automatisk 

(ejendomsværdiskatten er i perioden omfattet af skattestop). Fra 2024 indefryses nominelle 

stigninger i de samlede boligskatter automatisk. Boligejerne kan fravælge indefrysning fra 2. 

halvår 2021. Det indefrosne beløb afregnes ved salg. Dermed vil den betalte boligskat ikke 

stige i ejerperioden. De indefrosne beløb forrentes ikke til og med 2023. Fra 2024 forrentes 

det indefrosne beløb som gennemsnittet af alle udestående realkreditobligationer (svarende 

til den nuværende indefrysningsordning for pensionister). 
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Ramme til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig 

Der afsættes en ramme på 100 mio. kr. fra 2024 målrettet forbedring af vilkår for pensioni-

ster, der bor i ejerbolig eller lejebolig. Rammen skal ses i sammenhæng med initiativer til 

yderligere regelforenkling, og det er vigtigt, at forbedringer for pensionister ikke komplicerer 

boligskattereglerne yderligere, så risici i systemudviklingen øges yderligere. 


