
Afsender: SKAT

Modtager/ejer

Henvisningsnummer Ejendommens registernummer

Matr. nr.

Vurderet areal

Ejendommens beliggenhed

SKATs telefonnr.

Oplysninger til brug for forsendelsen
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Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan:

Derfor får du denne ejendomsvurdering
Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendoms-
værdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor
meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat.
Sammen med vurderingen skal vi også fortælle, hvilken benyt-

rer sådan, er eksempelvis private fællesveje med egen matrikel,
fællesarealer ved rækkehuse eller fællesarealer ved strande.

skal derfor ikke vurderes.

Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive,
hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen
senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen

Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke
er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet.

72 22 12 40. Telefonen er åben til og med den 1. juli 2013.
Herefter kan du ringe på telefon 72 22 18 18.

telse ejendommen har. Det står i vurderingslovens § 33, stk. 1.
Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk -
Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering.

Benyttelse 00
Ejendommen er af en sådan type, at vi ikke skal vurdere den.
Det står i vurderingslovens § 7.

Benyttelse 14
Vi har vurderet ejendommen til 0 kr. De ejendomme, vi vurde-

Benyttelse 16
Ejendommen er ikke længere en selvstændig ejendom. Den

Benyttelse 78 og 79
Vi har ikke vurderet ejendommen, fordi vi har skønnet, at ejen-
dommens værdi er mindre end 100.000 kr.

Er du enig eller uenig?
Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget.

øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - E-mail
til SKAT.

Mere information
Har du spørgsmål til denne meddelelse, kan du ringe på telefon

Ny Østergade 11
4000 Roskilde

240 014396

UDLEJRE 3 AÆ

4.787 m²

Tjørnehøj 0, udlagt vejareal

72 22 16 16 14/06-2021

Bunke 38 Vmt 8

1 af 1

240

14 - Vurderet til nul
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