HERNING KOMMUNE

KUNDEBETJENING I TEKNIK OG MILJØ
BETHANIAGADE 1, INDGANG C, 2. SAL
KONTAKTOPLYSNINGER TIL EJENDOMSSKAT
TELEFON 9628 8046/9628 8023
E-MAIL: ejendomsskat@herning.dk

Rådhuset
7400 Herning

TELEFON VEDR. RENOVATION:

9628 8080

Modtager

DER ER ET SUPPL BILAG I DIGITAL POST
SVARENDE TIL "BAGSIDE" MED DIV. INFO
Udskrevet den:

Moms-nr.:

08/08-2019

29189919
Kommunenr.:

Debitornummer:

xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens beliggenhed:

Vurderet areal:

Sandgårdvej 5

64320

Ejendomsnr.:

657

900423

Vurderingsår:

2017 (01/10-2017)

Matrikelbetegnelse:

GRÅSAND GDE., GROVE

2f

M.FL.

Ejendomsværdi

Grundværdi

Stuehusgrundværdi

Grundskatteloftværdi

1.100.000

162.100

9.700

171.000

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2019
Specifikation

Side 01 af 01
Beløb

KOMMUNE
Grundskyld (stuehus)
Grundskyld (land/skov)

promille af grundlag
20,530 :
9700 01/01-31/12
5,730 :
152400 01/01-31/12

ROTTEBEKÆMPELSE
RENOVATION 2019 -internetkode:6cb53
1 stk Fællesudgifter pr. bolig
1 stk Øvrige ordninger pr. bolig
1 stk 240 l brændbart affald,14.dags
1 stk 240 l aviser/blade/papir,8.uge
SKORSTENSFEJNING TLF. 40204747 Fast bidrag2019
.
***BEMÆRK***
Er ejendommen ikke tilmeldt PBS
modtager du indbetalingskort
til hhv. 1. og 2. rate ca. 15 dage før
sidste rettidig indbetalingsdato

Heraf moms

199,14
873,25
82,94
96,25
703,75
911,25
181,25
337,24

19,25
140,75
182,25
36,25
67,45

Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort
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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.

I ALT

3385,07

445,95

Rate

Forfaldsdato

Sidste rettidige indb.dag

Ratebeløb

Fakturadato

Moms beløb

01
02

01/01-2019
01/07-2019

10/01-2019
10/07-2019

1692,56
1692,51

01/01-2019
01/07-2019

223,00
222,95

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 restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

Hvis du har spørgsmål til ejendomsskattebilletten, kan du kontakte:
RENOVATION:
Grøn linje, tlf. 96 28 80 80, affald@herning.dk, affald.herning.dk
Internetkode kan bruges til at se tømninger og beskeder fra skraldemanden på ovenstående hjemmeside.
Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:
Flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.
SKORSTENSFEJNING:
Distriktet vedr. Herning, Sunds, Simmelkær, Ilskov, Hammerum, Snejbjerg, Lind, Havnstrup,
Studsgård, Høgild, Kølkær og Arnborg:
Skorstensfejermester Henry Lindstrøm. 97 12 60 40 / 23 26 62 68.
Distriktet vedr. Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild og Karstoft:
Skorstensfejermester Keld Pletbjerg, 96 42 09 40 / 40 61 56 47.
Distriktet vedr. Aulum, Haderup, Feldborg, Hodsager, Grove, Vildbjerg, Timring, Ørnhøj, Vind, Sørvad
Skorstensfejermester Stjernholm, 40 45 41 10 / 40 20 47 47.
ROTTEBEKÆMPELSE:
Ved mistanke om rotter, send anmeldelse på hjemmesiden:
http://herning.rotteweb.dk/borgerdk/henvendelse.aspx
FASTSÆTTELSE AF EJENDOMS- OG GRUNDVÆRDI:
Såfremt din ejendomsvurdering er forkert, kontakt Vurderingsstyrelsen pr. tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk
BETALING OG RENTER:
Du kan benytte selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside.
Indbetaling kan også ske på posthuse, i pengeinstitutter, via PBS, netbank eller ved brug af konto
nummer: 2210 - 0746 235 437. Venligst påfør ejendomsnummer på ejendommen ved indbetaling.
Ved for sen betaling forrentes ratebeløbet for hver påbegyndt måned med en morarente indtil indbetaling sker.
Morarenten fastsættes jf. bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat samt opkrævningsloven.
Når ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi en rykker til hovedejeren som tillægges et
gebyr på kr. 250,00. Betales gælden ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere,
hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning tillægges yderligere omkostninger
på mindst kr. 750,00 - retsafgift på minimum kr. 300,00 og et underretningsgebyr på kr. 450,00 pr. ejendom
der rykkes for.
Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat
med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.
EJERSKIFTE:
Ved delvis salg af ejendom, skal fordeling af skatter og afgifter ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil
selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.
Ved køb af ejendom, vil der inden sidste rettidige betalingsdato for ejendomsskat blive sendt et indbetalingskort.
Det er vigtigt, at du ikke benytter et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person, da indbetalingen derved vil blive registeret under denne.
INDEFRYSNING
Ved stigning af grundskyld, vil stigningen blive indefrosset som et obligatorisk indefrysningslån i 2018 - 2020.
Lånet kan kun indfries ved ejerskifte, eller fra 2021. Lånet vil være rente og gebyrfrit frem til 2021.
Er der flere ejere, fordeles lånet på alle ejere, som alle modtager et indbetalingskort på deres andel, når en
ejendom handles, samt ved indfrielse i 2021.
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