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Ejendomsværdi

Specifikation

Rate FakturadatoForfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Moms beløbRatebeløb

Heraf momsBeløb

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Grundværdi Grundskatteloftværdi

Debitornummer: Ejendomsnr.:Kommunenr.:

Udskrevet den: Moms-nr.:

Matrikelbetegnelse:

Vurderingsår:Ejendommens beliggenhed: Vurderet areal:

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
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MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest-
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

I ALT

EGEDAL KOMMUNE

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

29188386

xxx xx xxxxxx xx xx 003557

31/03-2021

EKSPEDITION: MANDAG - ONSDAG
MANDAG:KL. 8.00 - 14.00
TIRSDAG - ONSDAG: 10.00 - 14.00
TORSDAG KL. 10.00-17.30
FREDAG KL. 10.00-12.00.
TELEFONNR ejendomsskat:72 59 60 00
TELEFONNR affald: 72 59 60 00
E-MAIL:ejendom.plan@egekom.dk
SE.NR. 29188386

Hassellunden 2A Gen.butik/plads 2019 (01/10-2019)12484

SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM 21b

8.000.000 3.167.400
Stuehusgrundværdi

3.370.100

KOMMUNE promille af grundlag
Grundskyld 23,980 : 3167400 01/01-31/12 75954,25

Skorstensfejerbidrag 671,81 134,36
Bioaffald reg. 18+19+20+21 -2183,00 -436,60
Restaffald reg. 18+19+20+21 -6220,00 -1244,00
Genbrugsordninger reg. 18+19+20+21 -6655,00 -1331,00
Dagrenovation/adm. reg- 18+19+20+21 -1615,00 -323,00
Generel adm. reg. 18+19+20+21 -870,00 -174,00
Rottebekæmpelse 464,00

Billetten er sendt elektronisk til EAN nr: 5798008080913

Til udbetaling, heraf moms: 3.508,60 17543,00

Hvis ejendommen er tilmeldt betalingsservice, medsendes indb.kort ikke

77090,06 -3374,24

01 01/01-2021 11/01-2021 38777,04 01/01-2021 -3441,42
02 01/07-2021 12/07-2021 38313,02 01/07-2021 67,18
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Vigtig information

OBS! Ejendomsskattebilletten fremsendes kun én gang årligt. Begge girokort er ved-
lagt, medmindre betalingen er tilmeldt betalingsservice.

Affald

Hvis du frem til oktober 2020 har fået skiftet renovationsmateriel, vil det fremgå af
ejendomsskattebilletten for 2021 som en regulering. Senere reguleringer vil komme på
året efter.

Vær opmærksom på, at der er et gebyr ved bestilling og hjemtagning af ekstra affaldsmateriel,
læs om gebyret på www.egedalkommune.dk/materielgebyr

Du kan altid se hvilket materiel, der er tilmeldt på din adresse ved at gå ind på vores
selvbetjeningsside, Mit Affald: www.egedalsorterer.dk/mitaffald

På www.egedalsorterer.dk kan du læse mere om takster, ordninger og affald i Egedal
Kommune. Har du spørgsmål om materiel eller affald, kan du kontakte Affaldsgruppen
på mail: affald@egekom.dk eller tlf.: 7259 7664.

Hvis du har lån til betaling af ejendomsskat, skal du stadig betale din affaldsregning via ejen-
domsskattebilletten.

Skorstensfejning:

Har du spørgsmål vedr. skorstensfejning, skal du kontakte følgende:

Distrikt Ølstykke:

Jens Bonde Sørensen - telefon 40 20 70 05 frederikssund-egedal@skorstensfejeren.dk

Distrikt Stenløse:

Christian Bast - telefon 47 17 00 08 - bast@Skorstensfejeren.dk

Distrikt Smørum:

René Tausø Bak - telefon 22 16 94 27 - skorstensfejeren@tunenet.dk

Ejendomsskat

Har du spørgsmål vedr. betaling af ejendomsskatter bedes du kontakte vores Opkrævning
via mail på opkraevning@egekom.dk eller ringe på telefon 72 59 76 76.

Har du spørgsmål vedr. ejendomsskatten, kan du maile til ejendom.plan@egekom.dk eller
ringe på telefon 72 59 76 73.

Der vil måske blive mulighed for at indfri de indefrosne ejendomsskatter og dermed også
melde sig ud af indefrysningsordningen i løbet af 2021. Det anbefales løbende at tjekke nyeste
informationer vedr. indefrysning af stigning i grundskylden på Egedal kommunes hjemmeside
https://www.egedalkommune.dk/indefrysning

Har du spørgsmål til din ejendomsvurdering eller din ejendomsværdiskat, skal du kontakte
SKAT via deres hjemmeside www.SKAT.dk, eller ringe på telefon 72 22 18 18.


