De 5 ”Checkbokse” benævnes
A, B, C, D og E i diagrammerne nedenfor.

De 3 ”dropdownbokse” angives
med F, G og H i diagrammerne nedenfor.

A-

Det erklæres, at handlen vedrører et enfamiliehus eller en
ejerlejlighed til almindelig beboelse, og at denne er handlet på
sædvanlige markedsvilkår.

B - Det erklæres, at handlen vedrører en fritidsbolig, og at denne
er handlet på sædvanlige markedsvilkår.

Trin 3
"Oplysninger om handelen"

Trin

6

- Oplysninger om handelens parter

C

- Det erklæres, at handlen vedrører et enfamiliehus eller en
ejerlejlighed til almindelig beboelse, og at der er tale om en
familieoverdragelse på særlige vilkår.

Checkbokse A B C D E
Vælg 1 eller ingen
Trin

D - Det er kun en del af ejendommens areal,
der overdrages.

E - Den i anmeldelsen anførte købesum
vedrører flere selvstændige faste ejendomme.

3A

- Oplysning om areal der
afhændes

Udfyld dropdown F, G og H
Se særskilt diagram

Udfyld tekst, tilføj bilag og gem

Trin

3B - Oplysning om flere ejendomme
Udfyld og gem

Udfyld dropdown F, G og H
Se særskilt diagram

Ingen vælges
Udfyld dropdown F, G og H
Se særskilt diagram

1) Almindelig fri handel på markedsvilkår
3) Familieoverdragelse
5) Mageskifte
Trin 3C
Tilføj yderligere valg til
2) Almindelig fri handel på særlige vilkår

handelstype

4) Salg med interessesammenfald mellem sælger og køber

Der skal markeres 1. vælg og
gem.

6) Andet

Handelstype
F 1-6

Tilføj Tekst/frase

Ingen valgt

1) Enfamiliesejendom

fejl ved næste2

2) Flerfamiliesejendom
3) Fritidsbolig
4) Udlejningsejendom
8) Erhvervsejendom
9) Ubebygget grund
Trin 3D -

Trin 3 - "oplysninger om handelen "

Markering af checkboks (D -E -Ingen) så skal der
foretages valg i dropdown F, G, H

Ejendomstype
G 1-10

Afhængig af valg, vil der skulle udfyldes yderligere
oplysninger

5) Landbrug

Tilføj yderligere

6) Gartneri

oplysning til

7) Skovejendom

ejendomstype (mindst
1 felt) - Gem

10) Andet
Ingen valgt
fejl ved næste
H 1-4
Om bygningen

1) Forventet eller planlagt nedrivning
2) Forventet eller planlagt ombygning/ændret
anvendelse
3)Bygning under opførsel
4) Ingen af ovenstående
Ingen valgt
fejl ved næste

Tilføj Tekst/frase

100 % af købesummen

Markering i checkboks

Uanset vurdering

A eller B

Markering i checkboks

100 % af købesummen,
med mindre købesummen
er mindre end 85% af
vurderingen.

C

Afgift = 85% af vurderingen
Handelstype (F)
1) Almindelig fri handel på alm. vilkår

2) Almindele fri handel på særlig vilkår

100% af købesummen
uanset vurdering

Handelstype (F)

5) Mageskifte

100 % af købesummen, med
mindre købesummen er
mindre end 85% af
vurderingen.

6) Andet

Afgift = 85% af vurderingen

3) Familieoverdragelse
Ejendomskategori/type
(G)

Variabel
tinglysningsafgift

0,6% + 1.660 kr.

G1) Enfamiliesejendom

4) Salg med interesse sammenfald

G2) Flerfamiliesejendom
G3) Fritidsbolig

Auktionsskøder
(handelstypen ikke relevant)

100 % af budsummen
uanset vurdering

Ejendomskategori/type
(G)
Markering i checkboks

D, E eller ingen

G4 Udlejningsejendom
G5 Landbrugsejendom
G6 Gartneri
G7 Skovejendom
G8 Erhvervsejendom
G9 Ubebygget grund
G10 Andet

Afgift betales altid af højeste
købesum/budsum eller
vurdering (100%) uandet
Handelstype

