
Ed. 662. Nefndarálit [167. mál]
um frv. til laga um samræmingu á mati fasteigna.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það allýtarlega. Einn nefndarmanna (HG) var
forfallaður, þegar þær umræður fóru fram, og er þar af leiðandi ekki bundinn af
þessu nefndaráliti.

Nefndin telur eðlilegt og nauðsynlegt, að endurskoðað verði nú þegar á þessu
ári gildandi fasteignamat og samræmt, eins og frumvarpið ætlast til að gert verði.
Fellst nefndin um þetta á rök þau, er fylgdu frumvarpinu í greinargerð frá ríkis-
stj órninni, þegar það var lagt fram i neðri deild.

Lög nr. 70 12. april 1945, um fasteignamat, verða ekki úr gildi numin, þótt
frumvarp þetta verði gert að lögum. Hins vegar á með þeirri tímabundnu laga-
setningu, sem frumvarpið felur í sér, að gera ráðstafanir til samræmingar á fast-
eignamatinu vegna óvenjulegra og stórfelldra breytinga, sem orðið hafa á fast-
eignum í landinu og verðgildi þeirra síðan síðasta aðalmat fór fram og aukafast-
eignamöt hafa ekki náð til.

Samræmingu þessa er ætlunin að láta verða einfaldari í framkvæmd og ódýrari
en aðalmat, og þess vegna eru aðrir tilkvaddir en við aðalmat. Getur nefndin fallizt
á þá skipan að öðru leyti en því, að hún álítur skylt, að eigendum fasteigna verði
gefinn kostur á því að bera fram kæru yfir samræmingarmatinu, eins og í 15. gr.
laganna frá 1945 um fasteignamat er skýlaust ætlazt til að gert sé, þegar mat fer
fram. Hlýtur þetta að teljast ein af grundvallarreglum laganna. Nefndin telur,
að þessu sé heppilegast að koma þannig fyrir, að fasteignamatsafrit það, sem 7.
gr. frumvarpsins ákveður að landsnefndin skuli senda skaUanefndum, verði lagt
fram eigendum fasteignanna til sýnis, og komi fram kærur, láti skattanefndirnar
þær ásamt umsögn frá sér ganga til landsnefndarinnar, sem úrskurðar.

Til þess er ekki ætlazt, að lagasetning þessi leiði af sér álöguhækkun á fast-
eignir yfirleitt, og eru ákvæði 10. gr. frumvarpsins til þess sett að koma í veg
fyrir það. Lítur nefndin svo á, að þau ákvæði séu sjálfsögð. Með lögum um fast-
eignamat á alls ekki að ákveða hækkun eða lækkun gjalda af fasteignum.

Samkvæmt framansögðu leggur fjárhagsnefndin til, að frumvarpið verði sam-
þykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Við 7. gr. Greinin orðist þannig:
Þegar landsnefndin hefur endurskoðað fasteignamatið samkv. 6. gr., skal nefndin

senda skattanefndum til umsagnar afrit af fasteignamatinu í hlutaðeigandi sveitar-
félagi, eins og hún hefur gengið frá því, ásamt þeim reglum, er nefndin hefur fylgt
í störfum sínum. Skattanefndir skulu, hver í sínu sveitarfélagi, láta samrit af afriti
fasteignamatsins liggja frammi í 3 vikur fasteignaeigendum til sýnis. Ef kæra berst
skattanefnd út af matinu innan þess tíma, skal skaUanefndin senda landsnefndinni
hana, ásamt umsögn frá sér, og leggur landsnefndin úrskurð á málið.

Landsnefndin skal einnig senda yfirskattanefndum afrit af fasteignamatinu í
umdæmi þeirra.

Landsnefndin setur undir- og yfirskattanefndum frest um það, hvenær þær
skuli hafa skilað svörum til hennar.

Að fengnum athugasemdum og tillögum skattanefndanna skallandsnefndin
taka fasteignamatið til endanlegrar afgreiðslu.

Alþingi, 27. apríl 1955.
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