
Nd. 849. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 3 6. janúar 1988, um fasteignamat.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr. orðist- svo:
Allar jarðeignir, lóðir og hús á landinu skal meta til peningaverðs tuttugasta

og fimmta hvert ár. Næsta aðalmat samkvæmt lögum þessum skal hefja svo tíman-
lega, að því sé að fullu lokið fyrir 1. janúar 1965.

Nú breytist verðgildi peninga að verulegu leyti á milli þess, að aðalmat fer
fram, og má þá með lögum ákveða breyting á matsverði allra fasteigna í landinu

samræmi við það.

1. gr.

2. gr.
1 stað orðanna "yfirmatsnefndar, en hún" í 2. mgr. 4. gr., komi: fjármálaráð-

herra, sem.
3. gr.

Í stað orðanna: "og veiðiréttindi" i 4. mgr. 4. gr., komi: veiðiréttindi og jarð-
hitaréttindi.

9. gr. orðist svo:
Til að framkvæma aðalmat skipar fjármálaráðherra þrjá menn í undirfast-

eignamatsnefnd í hverri sýslu og hverju bæjarfélagi. Tveir nefndarmanna skulu
skipaðir eftir tilnefningu sýslunefndar eða bæjarstjórnar, en hinn þriðja skipar
fjármálaráðherra án tilnefningar, og skal hann vera formaður nefndarinnar. A
sama hátt og til jafnlangs tíma skal skipa varamenn, er taka sæti í nefndinni i for-
föllum hinna, eftir því sem reglugerð kveður nánar ii um.

4. gr.

10. gr. orðist svo:
Fjármálaráðherra skipar þrjá menn í yfirfasteignnmatsnefnd og þrjá til vara.

Hann tilnefnir formann nefndarinnar.
Hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með störfum undirmatsnefnda undir

yfirumsjón fjármálaráðherra. Hún skal endurskoða og samræma mat allra fast-
eigna. Ef henni þykir eitthvað svo óljóst eða rangt, getur hún heimtað nánari
skýringar hjá undirmatsnefnd og eiganda eða notanda fasteignar.

Yfirmatsnefnd ákveður gerð eyðublaða undir lýsingar fasteigna og sendir þau
til undirmatsnefnda í tæka tíð.

5. gr.

12. gr. orðist svo:
Milli þess, er aðalmat fer fram, sbr. 1. gr., skal fasteignamat framkvæmt sem

hér segir:
a. Skylt er öllum matsmönnum brunabótavirðinga að senda fjármálaráðuneytinu

afrit af matsgerðinni ásamt lýsingu af húsinu eða endurbót þess svo og bygg-
ingarlóð (nýrra húsa) eftír reglum, er ráðuneytið setur.

Fjármálaráðuneytið ákveður sið an fasteignamat hússins samkvæmt lýs-
ingunni í samræmi við gildandi fasteignamat sams konar bygginga.

b. Hús þau, sem brunabótamat hefur ekki farið fram á, skulu metin fasteigna-
mati á fimm ára fresti, og skal slíku mati lokið í fyrsta skipti fyrir 1. janúar
1950. Mat þetta skulu úttektarmenn framkvæma hver i sínum hreppi, en þar,
sem ekki eru til úttektarmenn, skal til þess kveðja tvo menn. Nefnir fjármála-
ráðherra annan, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn kýs hinn.

6. gr.



Fjármálaráðuneytið hefur eftirlit með því, að aukamat þetta fari fram, og
skal það annast endurskoðun á matinu.

Skal framkvæma matið eftir sömu grundvallarreglum sem fylgt var við
síðasta aðalmat.

c. Fjármálaráðuneytið getur látið framkvæma viðbótarmat á jarðeignum á á ára
frestí vegna jarðabóta, sem unnar hafa verið á tímabilinu. Skal þá leggja til
grundvallar jarðabótaskýrslur Búnaðarfélags íslands.

Jarðabæturnar skulu metnar á sama mælikvarða og gert er í gildandi fast-
eignamati, en þó tekið tillit til fyrningar á eldri jarðbótum á sama tíma.

7. gr.
13. gr. orðist svo:
Laun matsmanna og annan kostnað af matinu, þar með talinn ferðakostnaður,

síma- og ritfangakostnaður, skal greiða úr ríkissjóði. Fjármálaráðherra ákveður
laun matsmanna.

8. gr.
Úr 14. gr. falla niður orðin "og skal hann '" lokið."

9. gr.
16. gr. orðist svo:
,;\ð loknu hverju aðalmati skal fjármálaráðuneytið svo fljótt sem við verður

komið gefa út sundurliðaða skrá yfir matsverð allra fasteigna í landinu.

10. gr.
17. gr. orðist svo:
Fjármálaráðuneytið leggur úrskurð á kærur út af aukamati. Slíkar kærur

skulu vera skriflegar og komnar í hendur ráðuneytisins. áður en 2 mánuðir eru
liðnir frá dagsetningu matsgerðar.

Fjármálaráðuneytið skal halda skrá um allt aukarnat, og skal jafnóðum til-
kynna yfirvöldum þeim, sem hlut eiga að máli, breytinga!' á fasteignamati við
aukamat.

11. gr.
18. gr. orðist svo:
Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni milli þess, að aðalmat fer fram,

og skal hann þá senda fjármálaráðuneytinu um það rökstudda beiðni. Ráðuneytið
úrskurðar síðan, hvort matið skuli fram fara.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

13. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfesting, skal fella meginmál þeirra inn lög

nr. 3 6. janúar 1H38, um fasteignamat, og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.

Frv. er flutt samkv. tilmælum fjármálaráðherra.
Í fasteignamatslögunum frá 1915 var svo ákveðið, að aðalmat skyldi fara fram

10. hvert ár, og hefur þeirri reglu verið fylgt síðan. Reynslan hefur sýnt, að aðal-
mat fasteigna er mjög umsvifa mikið og kostnaðarsamt fyrir ríkissjóð.

Þetta fyrirkomulag virðist vera mjög óhagkvæmt fyrir ríkissjóð, og er þvi lagt
til í þessu frumvarpi, að tíminn, sem matið á að gilda, verði lengdur í 25 ár og aðal-
mat verði síðan látið fara fram á 25 ára fresti.



Það virðist ekki nein skynsamleg ástæða til að láta aðalmat á fasteignum fara
svo oft fram sem nú el' gert, önnur en sú, að. um tíðar verðsveiflur geti orðið að
ræða, þannig að hlutfallið milli fasteignamats og peningaverðgildis raskist veru-
lega á milli aðalmata. En til þess að bæta úr slíku er lagt til, að í 1. gr. laganna
verði bætt inn ákvæði um það, að með lögum megi hækka eða lækka það fast-
eignamat, sem á hverjum tíma er í gildi.

Um einstakar greinar frumvarpsins er þetta að segja:

Um 1. gr.
Greinin er þegar skýrð.

Um 2. gr.
Réttara þykir, að fjármálaráðherra fremur en yfirmatsnefnd leggi fullnaðar-

úrskurð á það, hvort meta skuli fasteign sér eða ekki.

Um 3. gr.
Lagt er til, að jarðhitaréttindi skuli sér metin á líkan hátt sem vatnsréttindi,

námuréttindi o. fl.
Um 4. gr.

Breytingin skýrir siat> sjálf.

Um 5. gr.
Ekki þykir ástæða til, að yfirmatsnefnd starfi nema meðan á aðalmati stendur.

Akvæðin í 1. og 2. mgr. 16. gr. laganna, um hlutverk yfirfasteignamatsnefndar,
eru flutt í 10. gr.

Um 6. gr.
A 12. gr. laganna er sú breyting gerð, að lagt er til, að fjármálaráðuneytið

ákveði matið á nýjum húsum í samræmi við síðasta fasteignamat samkvæmt lýs-
ingu virðingarmanna brunabótafélaganna og hliðsjón af lllati þeirra. Flestar hús-
eignir eru nú brunatryggingarskyldar, og sýnist ástæðulaust að láta fara fram tvö
möt á nýjum húsum eða húsum, sem miklar endurbætur hafa verið gerðar á,
heldur nægi brunabótamatið sem grundvöllur fyrir ákvörðun fasteignamats af
eigninni.

Enn fremur er lagt til, að mat á húsum, sem ekki eru brunahótaskyld, og
viðbótarmat fasteigna vegna jarðabóta verði lútið fara fram 5. hvert ár. Er gert
ráð fyrir, að verði þessi háttur upp tekinn, muni ríkissjóði sparað allverulegt fé,
því að reynslan hefur sýnt, að kostnaður við millimat nemur allstórri fjárhæð
árlega.

Um 7. gr.
Með því að ekki er um fast starf að ræða, þykir ek k i ástæða til að ákveða laun

matsmanna í Iaunalögum, en ætlazt er til, að fjármálaráðherra ákveði þóknun til
þeirra með hliðsjón af kaupgjaldi á þeim tíma, sem störfin eru unnin.

Um 8. gr.
Síðari hluti 1. mgr. 14. gr. er felldur niður, með þYÍ að ákvæði um það efni

er tekið upp í 1. gr.
Um H. gr.

Úr 16. gr. laganna voru 1. og 2. mgr. fluttar í 10. gr. Rétt þykir, að fjármála-
ráðuneytið sjái um útgáfu skrái' yfir aðalmat. og sé lagt ú vald ráðherra, í hvaða
formi slík skrá skuli gefin út.

Um 10. gr.
Með þvi að gert er ráð fyrir, að yfirmatsnefnd starfi ekki nema meðan á aðal-

mati stendur, er lagt til, að fj ár málaráðuneytið leggi fullnaðarúrskurð á kærur
út af aukamati.


