
ESR-Ejendom

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

Forretnings- og begrebsmodel ESR

Matrikel

-Ejerlavskode

-Landsejerlavskode

Ejerskab

-Entydigt nr. pr. ejendomsejer

-Ejers statuskode

-Ejerandele

-Overtagelsesdato

1..*

1..1

0..*

1..1

Person

-Personnummer

-Fødselsdato

-Kommunenummer

Virksomhed

-CVR-nummer

-Kommunenummer

TinglysningsEjendom

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Matrikelnummer

0..1

0..*

0..1

0..*

0..*

1

1

1..*

Tinglysningsfrist

-Frist_dato

-Årsag_fristlysning

1

0..*

Kommunalt ejerlav

-Ejerlav

-Landsejerlav

Debitor-system

-Debitornummer

-Kommunenummer

-Ejendomsnr

-Afsavnsrente

-Morarente

Årsoplysninger

-Kommunenummer

-Skatteår

Ejendomsskat

-Ejendomsskat id

-Skatteår

1

0..*

Økonomisystem

-Postering

1..*
1..*

Administrator

-Administrators CPR-/CVR-nr

-Administratorkode

1..*

0..1

1..*

0..1

Vurderingsændring

-Vurderingsår

-Vurderings ændringsdato

-Skattekonsekvens

0..*

1

Ejendomsskat og Bidrag

EjendomEjer

0..*

0..1

Vej

-Kommunenummer

-Vejkode

-Vejnavn

Vurdering

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Vurderingsår

-Ændringsdato

-Grundværdi

-Fritagelse

-Dækningsafgift

1

0..*

0..*

1

0..*

0..1

0..1

0..*

0..*

1

1 1..*

Rater på ejendomsskat

-Ratebeløb

-Ratedatoer

1

1..*

Bidrag på ejendomsskat

-Bidragskode

-Beløb

0..*

1

Amortisable bidrag

-Bidragskode

-Beløb

0..*

1

1
1

DKJord

-Matrikelnummer

-Forureninger

-

0..*

1

Takst

-Bidragskode

-Skatteår

-Enhedspris

Ejendomsbidrag

-Antal enheder

-Beløb

0..*

1

1

0..*

Kommuneoplysninger

-Kommune navn

-Adresse

Køber/Sælger/Ejer

-Cpr-nr/CVR-nr

-Ejerandel efter handel

Tinglysningsændring

-Modtaget fra e-TL

-Overtagelsesdato

-Ekspeditionstype

-Type af opdeling
Person

-Personnummer

-Fødselsdato

-Kommunenummer

Virksomhed

-CVR-nummer

-Kommunenummer

1

0..1

1

0..1

CPR-ændring

-Ejers CPR-nummer

-Årsag til hændelsen

-Ejerstatus på ejendommen *

*

Matrikelændring

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Approbationsdato

-Matrikelnummer

0..* 1

Adresseændring

-Vejkode

-Husnummer 
0..*

1

Bidragsændring

-Bidragskode

-Ydelse

*

1

Lånesagsændring

-Kode for start/ophør af lån

0..1

1

24. juni 2014



Forretnings- og begrebsmodel Ejer

Person

-Personnummer

-Fødselsdato

-Kommunenummer

Virksomhed

-CVR-nummer

-Kommunenummer

0..1

0..*

0..1

0..*

0..* 1

1

1..*

Tinglysningsfrist

-Frist_dato

-Årsag_fristlysning

10..*

1..*

0..1

ESR-Ejendom

0..1 0..*

Administrator

0..1

1

0..1

1

Ejerskab

-Entydigt nr. pr. ejendomsejer

-Ejers adresse-beskyttelse

-Alternativ adresse

-Ejers navn

-Ejer C/O-navn

-Ejer adresse

-Ejers udvidet adresse

-Ejers postadresse

-Ejers statuskode

-Ejerforholdskode

-Ejerandele

-Købsandele

-Slutseddeldato

-Skødedato

-Overtagelsesdato

-Overdragelsesmåde

-Afståelsesdato

-Købesum

-Løsøresum

-Udbetaling

-Udbetalingsprocent

-Ejet før 01071998

0..1 0..*

*

*

*

*

CPR-ændring

-Ejers CPR-nummer

-Modtagelsesdato

-Årsag til hændelsen

-Adressetype

-Adresselinier

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Ejerstatus på ejendommen

Køber/Sælger/Ejer

-Cpr-nr/CVR-nr

-Navn

-Adresse

-Fri adresselinjer

-Ejerforhold

-Købsandel

-Ejerandel efter handel

TinglysningsEjendom

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Vejkode

-Husnummer

-Etagebetegnelse ejerlejlighed

-Side/dørnr ejerlejlighed

-Ejendomstype

-Landsejerlavskode

-Matrikelnummer

-Matrikelbogstav

-Delnummer

-Ejerlejlighedsnummer

-Matriklens areal

-Etagemeter

Tinglysningshændelse

-Modtaget fra e-TL

-Slutseddelsdato

-Skødedato

-Overtagelsesdato

-Kommune_notat

-Valutatype

-Ekspeditionstype

-Type af opdeling

-Markering for udsletning af dokument

-Bygninger omfattet

-Samlet købesum

-Skødetekst

-Anmelder
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Ejerskab

Adresseændring

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Vejkode

-Husnummer 

-Etagebetegnelse ejerlejlighed 

-Side_dørnr ejerlejlighed

-Gl_vejkode

-Gl-Husnummer

-Gl_Etage

-GL_side_dørnr

-Moderejendomsnr

-Hændelsesdato

-Hændelsestype

1..* 1..1

0..*1..1

1 0..*

Kommunalt ejerlav

-Ejerlavskode

-Kommunal ejerlavstekst

-Landsejerlavskode

-Landsejerlavstekst

1..*

0..1

1..*
0..1

Matrikelændring

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Journalnummer

-Approbationsdato

-Landsejerlavskode

-Matrikelnummer

-Matrikelbogstav

-Matrikulært areal

-Heraf vejareal

-Hovednoteringskode

-Skovnoteringskode

-Skovareal

-Jordrentenoteringskode

-Moder matrikelnummer

-Vandarealkode 

-Vandareal

-Strandnotering

-Strandareal

-Klitnotering

-Klitareal

-SFE-nummer 

-Stormfald

-Stormfald journalnummer

-Registreringskode

Vej

-Kommunenummer

-Vejkode

-Vejnavn

-Husnummer interval

-

1

0..1

0..*

1

Forretnings- og begrebsmodel Ejendom

ESR-Ejendom

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Ejendommens adr. i klartekst

-Vejkode

-Husnummer

-Etagebetegnelse ejerlejlighed

-Side/dørnr ejerlejlighed

-Ejd. samlede matrikulære areal

-Heraf vejareal ialt

-Areal til vurdering

-Heraf vejareal til vurdering

-Opkrævningsnummer

-Kontonummer

-Kontonummer moms

-Kode for prøveskattebillet

-Ejendomsbetegnelsesnummer

-Kommunekoder

-Landbrugsstatistikkode

-Kode for flere adresser

-Procent blandede ejendom

-Administrationsnummer

-Fejlbunke skat

-Ejendomsskattelån

-Fordelingstal ejerlejlighed

-Tinglyst fordelingstal

-Moderejendomsnummer

-Grundens ejendomsnummer

-Udstykningsejendomsnummer

-Ejendom udgået

-EAN lokationsnr

-EAN odrenummer

-EAN personreference

-EAN kontonummer

-Lånestatuskode

-Lånenummer

-Låntagerprocent 

-Årstal for udgået ejendom

-Kode for landbrug/skovbrug

-Ejendomsnoter

Matrikel

-Ejerlavskode

-Landsejerlavskode

-Matrikelnummer

-Matrikelbogstav

-Delnummer

-Ejerlejlighedsnummer

-Matrikel artskode

-Udskrivningsmatrikel

-Matriklens areal

-Matriklens vejareal

-Supplerende opl. matr vejareal

-Approbationsdato

-Zonekode

-Matriklens noteringskode

-Udvidet noteringskode

-Skovnoteringskode 

-Skovareal

-Jordrentenoteringskode 

-Matrikelmarkering 1- 4

-Strandnotering

-Strandareal

-Klitnotering

-Klitareal

-Vandarealkode 

-Vandareal 

-Etagemeter

-Journalnummer 

-SFE-nummer

-Modermatrikel

-Kortlægningsnummer forurening

-Forureningstype

-Kode for forureningsomfang

-Boligerklæring 

-Journalnr. stormfald

-Registreringskode stormfald

Vurdering

1

0..*

Tinglysningsejendom

Debitorsystem

1

1

Virksomhed

Person

0..1

0..*

0..1 0..*

DKJord

-Matrikelnummer

-Forureninger

-

1

0..*

Administrator

-Administrators CPR-/CVR-nr

-Kode for alternativ adressering

-Administratorkode

-Administratorkode - BS

-Produktionsenhedsnummer

-Adm navn

-Adm C/O- navn

-Adm adresse

-Adm udvidet adresse

-Adm postadresse

0..*

0..1

24. juni 2014



Takst

-Kommunenummer

-Bidragskode

-Skatteår

-Tekst til taksten

-Enhedspris

-Momsbeløb

-Procent/promille faktor

-Undtaget for lån

-Beregningskode

-Restgæld udgår

-Pris pr. enhed

-Momsprocent

-Udskrives på skattebillet

-Overføres til næste år

-Sammentællingskode

-Fast tekst

-Ikrafttrædelsesdato

-Opkræves på rate

-Rentefod

-Rentedage

-Restgæld udgår

Ejendomsbidrag

-Antal enheder

-Beløb

-Momsbeløb

-Gammel restgæld

-Ny restgæld

-Renter

-Afdrag

-Rentedage

Debitor-system

-Debitornummer

-Kommunenummer

-Ejendomsnr

-Afsavnsrente

-Morarente

1

0..*

1

0..*

Økonomisystem

-Postering

1..*1..*

Bidragsændring

-Afgifts-/bidragskode

-Linienr. afgifts-/bidragskode

-Afgiftskodetekst

-Skatteår

-Ydelse

-Momsbeløb

Vurderingshændelse

-Vurderingsår

-Vurderings ændringsdato

-Gammelt vurderingsår

-Gammel vurderingsændringsdato

-Skattekonsekvens

-Ikrafttrædelsesdato

-Hændelses ændringstype

1
0..*

10..*

Vurdering

-Kommunenummer

-Ejendomsnummer

-Vurderingsår

-Ændringsdato

-Grundværdi

-Fritagelse

-Dækningsafgift

0..*
1

1

1..*

Rater på ejendomsskat

-Ratebeløb

-Momsbeløb

-Forfaldsdato

-Sidste rettidige indbetaling

-Skattebeløb

-Afgiftsbeløb

-Bidragsbeløb

-Rentefrit beløb

-Lånebeløb

-Faktura dato

11..*

Bidrag på ejendomsskat

-Agifts-/bidragskode

-Linienr. afgifts-/bidragskode

-Bidragskodetekst

-Ydelse

-Momsbeløb

-Antal enheder

-Enheds tæller

-Enheds nævner

-Opkræves på rate 01-12

-100% lån

-Betalingsart

0..*

1

Amortisable bidrag

-Afgifts-/bidragskode

-Linienr. afgifts-/bidragskode

-Bidragskodetekst

-Gammel restgæld

-Renter

-Afdrag

-Ny restgæld

-Bidrag ialt incl. moms

-Momsbeløb

-Opkræves på rate 01-12

-Betalingsart

0..*1

Lånesagsændring

-Kode for start/ophør af lån

-Ejerskiftedato/rettelsesdato

-Skatteår

10..1

1

1

Forretnings- og begrebsmodel 

Ejendomsskat & Bidrag

ESR-Ejendom

Årsoplysninger

-Kommunenummer

-Skatteår

-Grundskyldspromille, kommunen

-Grudskyldspromille, amtet

-Dækn.prom erhversejd. kommune

-Dækn.prom. off.ejd.forsk. komm

-Dækn.prom. off.ejd. grundv.komm

-Dækn.prom.statsejd.grundv.komm

-Dækn.prom. off.ejd.forsk. amt

-Dækn.prom.off.ejd.grundv.amt

-Opkr.dækn.afg.fremmed ejd.amt

-Opkr.dækn.afg.egne ejd. komm

-Opkr.dækn.afg.egne ejd. amt

-Opkr.dækn.afg.statsejd. komm

-Opkr.dækn.afg.erhvervsejd.komm

-Opkr.dækn.afg.fremmed ejd.komm

-Opkr.dækn.afg.andre amter amt

-Opkr.dækn.afg.egne ejd. amt

-Opkr.dækn.afg.statsejd. amt

-Opkr.dækn.afg.fremmed ejd.amt

-Beregningsdato

-Skattebilletår

-Regnskabsår

-Påligningsår

-Modposteringskontonummer

-Oprikkode

-Gammel oprikkode

-Kode for skattebillet

-Kode for prøveskattebillet

-Kode for udskr. 0-skattebillet

-Kode for særskilt PBS-bunke

-PBS-linie på skattebillet

-Administratorkode

-Kode for bunkenummerliste

-Falsning af skattebilletter

-Kuvertering af skattebilletter

-Kuvertbestilling af skattebillet

-Kode for B-post

-Antal kuverter maskinel kuv.

-Antal kuverter manuel kuv.

-Kode for Ny-Fas

-Bidragskode afregning FAS

-Bidragskode aconto FAS

-Negativt grænsebeløb totalopkr

-Positivt grænsebeløb totaltopkr

-Renteoverførsel til Skat

-Udskrift af renteopgørelse

-Forsendelse af skattebilletter

-Antal bilag til samkuvertering

-Suppl. bidragskontor morarente

-Kode indbetalingskort

-Sorteringskode skattebillet

-Opkrævningsform

-Antal bilag til E-boks

-Dato for tilgængelig i E-boks

-Kode for nul.opkrævn. debitor

-Vægt for bilag til kuvertering

-Grundskyldsprom. kommune diff.

-Start skatteberegn godkendt af

-Kuvertering lånejendom

-Dækn.prom.statsejd.forskv.komm

-Kode for byvåben

-Raternes forfaldsdatoer

-Raternes rettidige indbetalingsdatoer

Ejendomsskat

-Skatteår

-Ændringsdato

-Opkrævningsnummer

-Kontonummer

-Kontonummer moms

-Totalopkrævning

-Ny totalopkrævning

-Skat ialt (excl. bidrag/afg.)

-Total ydelse/afgift ialt

-Afgiftspl. grundværdi kommune

-Grundskyld, kommunen

-Afgiftspl. grundværdi amtet

-Grundskyld, amtet

-Afg.pl. grundværdi stuehus kom

-Grundskyld, amtet stuehusværdi 

-Afg.pl. grundv. land/skov amt

-Grundskyld, amtet land/skov

-Dækn.afg. af grundværdi, komm.

-Dækn.afg. af grundværdi, amtet

-Dækn.afg. af forskelsværdi kom

-Dækn.afg. af forskelsværdi amt

-Dækningsafgift, erhverv

-Moms efter skat

-Afg.pl. grundværdi stuehus amt

-Grundskyld, komm. stuehusværdi

-Afg.pl. grundv. land/skov kom

-Grundskyld, komm. land/skov

-Dækn.afg.pl. grundværdi stat

-Dækn.afg. af grundværdi, stat

-Lånebeløb i alt

-Moms på lånebeløb ialt

-Skat til kommune under 200 kr

-Skat til amt under 200 kr

-Vurderingsår

-Vurderings ændringsdato

-Dækn.afg.pligtig forskelsværdi

-Ejendomsværdi

-Grundværdi

-Sum fradrag for forbedringer

-Benyttelseskode

-Kode for landbrug/skovbrug

-Dækn.afg.pl grundværdi komm.

-Dækn.afg.pl.grundværdi amt

-Dækn.afg.forskelsv. komm.

-Dækn.afg.forskelsv. amt

-Dækn.afg.forskelsv. erh.

-Ejd. samlede vurd. areal i m2

-Grundskatteloftsværdi kommune

-Grundskatteloftsværdi amtet

-Fritaget grundskyld anden komm

-Fritaget dækningsafgift

-Fritaget grundskyld kommune

-Fritaget grundskyld amt

-Anvendt skattegrundlag kommune

-Anvendt skattegrundlag amtet

-Vurd. ansat stuehus grundværdi

-EAN lokationsnr

-EAN ordrenummer

-EAN personreference

-EAN kontonummer

0..*

0..1

0..1
1

1

0..*

Kommuneoplysninger

-Kommune navn

-Udvidet navn

-Adresse

-Udvidet adresse

-Postdistrikt

-Frie tekstlinjer
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