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1. Verkbeiðni

Hinn 13. maí 2005 óskaði félagsmálaráðuneytið eftir því að undirritaður tæki saman 

álitsgerð um tvær tillögur að fhimvarpi til laga um gatnagerð. Önnur tillagan er sögð 

byggjast á því að um þjónustugjald sé að ræða en hin á því að um skatt sé að ræða. í 

álitsbeiðninni kemur fram að framangreindar tillögur hafi verið samdar af nefiid, sem 

hafi verið að störfum hjá ráðuneytinu undanfarið. Fram kemur að nefiidarmenn séu 

sammála um að nauðsynlegt sé að sveitarfélögin hafi ákveðið svigrúm til 

ákvarðanatöku. Álitamál sé hins vegar hversu umfangsmikið svigrúm hægt sé að 

skapa í lögum þannig að gjaldtökuheimild standist þær kröfur sem gerðar séu til slíkra 

gjaldtökuheimilda að íslenskum rétti og óskar nefndin eftir sérfræðiáliti um þær 

tillögur sem fyrir liggja.

Varðandi þjónustugjaldatillöguna er óskað eftir áliti undirritaðs á því hvort 

hún teljist gild gjaldtökuheimild. Sérstaklega er óskað eftir áliti undirritaðs á því hvort 

gjald það, sem gert er ráð fyrir samkvæmt tillögunni að falli undir hugtakið 

þjónustugjald, uppfylli þær kröfur sem gerðar séu til þjónustugjaldaheimilda, t.d. 

varaðandi sérgreint endurgjald og útreikning fjárhæðar þjónustugjalds.

Fram kemur að það sé ætlun nefiidarinnar að því séu ekki takmörk sett hvar 

innan þéttbýlis í sveitarfélaginu umræddum tekjum sé ráðstafað heldur megi veija 

þeim til gatnagerðar í þéttbýli í sveitarfélaginu almennt, sbr. 2. gr. tillagnanna. Nefiit 

er sem dæmi að ef í tilteknu sveitarfélagi séu þrír þéttbýliskjamar vilji nefiidin útiloka 

að á grundvelli laganna sé unnt að gera kröfu til þess að gjaldið fari til gatnagerðar í 

þéttbýliskjama þar sem viðkomandi fasteign er staðsett. Fram kemur að nefndarmenn 

telja það álitamál hvort tillagan standist kröfur um tengingu gjaldsins við 

raunverulegan kostnað af þjónustunni sem veitt sé.

Þá kemur fram að varðandi þá tillögu sem gerir ráð fyrir að gatnagerðargjald 

teljist skattur sé sömuleiðis óskað eftir áliti undirritaðs á því hvort skattlagningar- 

heimild sú sem sett sé fram í tillögunni sé gild skattlagningarheimild. í því sambandi 

er sérstaklega óskað eftir áliti á því hvort svigrúm sveitarstjóma við ákvörðun um 

skattlagninguna standist ákvæði stjómarskrárinnar. í tillögu að frv. er svigrúmið 

margvíslegt og það einkum fólgið í skatthlutfalli, mismunandi skatti eftir tegund 

húsnæðis og undanþágum. Loks er óskað eftir því að imdirritaður komi með tillögur 

til úrbóta ef ákvæðin verða ekki talin standast ákvæði stjómarskrárinnar.

Álitsgerðin er þannig uppbyggð að fyrst er ijallað um drög að frumvarpi til 

laga um gatnagerðargjöld þar sem gjaldið er sagt útfært sem þjónustugjald. Að því

2



búnu er fjallað um hin frumvarpsdrögin þar sem gjaldið er útfært sem skattur. Loks 

eru settar fram nokkrar hugleiðingar og ábendingar sem vonast er til að gagni megi 

koma.

2. Frumvarp til laga um gatnagerðargjöld sem þjónustugjald

2.1. Almennt um þjónustugjöld

Þjónustugjald hefur verið skilgreint sem greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem 

tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að greiða hinu opinbera eða öðrum, sem 

hefiir heimilt til að taka við henni, fyrir sérgreint endurgjald sem látið er í té og er 

greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti xmdir kostnaði við endurgjaldið.

Megineinkenni þjónustugjalda, fyrir það verkefiii sem hér er til umfjöllunar, 

felast í þremur atriðum:

1) Um er að ræða greiðslu sem inna verður af hendi lögum samkvæmt

2) fyrir sérgreint endurgjald

3) sem ætlað er að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við 

endurgjaldið.

Um 1). Fyrsti liðurinn felur það í sér að krafa um þjónustugjald verður að 

styðjast við gilda lagaheimild um gjaldskyldu í tilefioi af því að veitt er ákveðin 

þjónusta. Ekki er þörf á að fjallað nánar um þennan þátt hér.

Um 2). Þjónustugjaldið er greiðsla fyrir sérgreint endurgjald. Á milli 

gjaldtökunnar og endurgjaldsins verða því að vera náin, fyrirsjáanleg og efriisleg 

tengsl. Hægt er að víkja frá þessum þætti á grundvelli sérstakrar lagaheimildar þannig 

að fjárhæð gjaldsins taki ekki mið af umfangi þeirrar þjónustu sem veitt er. Dæmi um 

slíkt er t.d. að finna í lögum nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga en í 6. gr. 

laganna er vatnsgjaldið ekki miðað við magn á vatni sem notað eru heldur við 

fasteignarmat.

Um 3). Það er einkenni þjónustugjalda að þeim er ekki ætlað að vera þáttur í 

almennri tekjuöflun hins opinbera heldur er þjónustugjaldi eftir atvikum aðeins ætlað 

að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við sérgreint endurgjald.

2.2. Útfærsla á gatnagerðargjöldum sem þjónustugjaldi

Sem dæmi um gatnagerðargjald sem taldist til hefðbundinna þjónustugjalda má nefiia 

B-gatnagerðargjald skv. 3. gr. laga nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld. Samkvæmt
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ákvæðinu var heimilt að innheimta gjald til þess að standa undir kostnaði við bundið 

slitlag á götur í sveitarfélaginu og gangstéttir.

1) Fyrsti liðurinn um megineinkenni þjónustugjalda var uppfylltur þar sem 

gjaldið var lögákveðið og hvíldi gjaldskylda á eigendum fasteigna, sem lágu við þær 

götur sem bundið slitlag hafði verið sett á og þar sem gangstéttir höfðu verið lagðar. 

Afinörkunin á gjaldskyldunni var í samræmi við eðli þjónustugjalda þannig bundin 

við fasteignaeigendur sömu höfðu beint gagn af framkvæmdinni og nutu 

þjónustunnar. Við setningu samþykktar um gatnagerðargjöld bar sveitarstjóm að velja 

sem gjaldstofii annað hvort lóðarstærð og/eða rúmmál bygginga.

2) Annar liðurinn um megineinkenni þjónustugjalda var uppfylltur þar sem 

ekki mátti innheimta B-gatnagerðargjald nema að þjónustan hefði verið látin í té, þ.e. 

að sett heföi verið bundið slitlag á götu eða gengið frá gangstéttum.

3) Þriðji liðurinn um megineinkenni þjónustugjalda var uppfylltur þar sem 

ekki mátti taka hærra gjald en nam raunkostnaði af framkvæmdunum. Þannig átti að 

reikna út raunkostnað af framkvæmdunum og jafiia honum síðan niður á hinn 

lögboðna gjaldstofii. Gjöldin voru því ekki liður í almennri tekjuöflun sveitarfélags, 

heldur greiddu fasteignareigendur er nutu framkvæmdanna raunkostnað fyrir þær.

2.3. Drög að frumvarpi um gatnagerðargjöld sem þjónustugjöld

Verður nú vikið að drögum þeim að frumvarpi til laga um gatnagerðargjöld sem 

auðkennt er sem „þjónustugjaldatillaga“.

í verkbeiðninni er óskað eftir áliti undirritaðs á því hvort þessi drög að 

frumvarpi teljist hafa að geyma gilda gjaldtökuheimild. Sérstaklega er óskað eftir áliti 

undirritaðs á því hvort gjald það, sem gert er ráð fyrir samkvæmt tillögunni að falli 

vmdir hugtakið þjónustugjald, uppfylli þær kröfur sem gerðar séu til þjónustu- 

gjaldaheimilda, t.d. varaðandi sérgreint endurgjald og útreikning fjárhæðar 

þjónustugjalds.

Þar sem ólíkar kröfur eru gerðar til útfærslu á lagaákvæðum um þjónustugjöld 

og skatta verður fyrst að leggja mat á það hvort umrætt frumvarp hefur að geyma 

fyrirmæli laga um þjónustugjald eða skatt áður en hægt er að svara því hvort 

frumvarpið hafi að geyma gilda gjaldtökuheimild. Ummæli í greinargerð um flokkun 

á gjaldtökuheimildinni ráða þar ekki úrslitum heldur eðli gjaldtökuheimildarinnar í 

ljósi 40., 77. og 2. mgr. 78. gr. stjómarskrárinnar.
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1) Að því er lýtur að fyrsta liðnum um megineinkenni þjónustugjalda þá 

virðist hann vera uppfylltur þar sem gjaldið er lögákveðið. Þótt ekki sé skýrt kveðið á 

um á hveijum gjaldskyldan hvílir er mælt fyrir um gjaldskylduna í 1. mgr. 6. gr. 

frumvarpsins og gjaldstofiiinn er síðan ákveðinn í 3. gr. frv.

2) Annar liðurinn um megineinkenni þjónustugjalda, þ.e. fyrir gjaldið komi 

sérgreint endurgjald, er á hinn bóginn ekki uppfyllt. Þannig er frumvarpið byggt á 

sömu viðhorfum og gildandi lög um gatnagerðargjald nr. 17/1996 að ekkert sérgreint 

endurgjald er látið í té gegn greiðslu gjaldsins. Gjaldtakan er því ekki bundin við gerð 

tiltekinna gatna.1 Gjaldandinn á því ekki kröfu á að bundið slitlag sé lagt á götuna sem 

hann býr við enda þótt hann greiði gjaldið því gjaldinu skal almennt varið til 

gatnagerðar í sveitarfélaginu, sbr. 2. gr. frumvarpsins.

3) Þriðji liðurinn um megineinkenni þjónustugjalda, þ.e. að gjaldinu sé ætlað 

að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við endurgjaldið, er heldur ekki 

uppfylltur. í 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins er þannig mælt svo fyrir að gatnagerðargjald 

geti af hverjum fermetra numið allt að 15% af heildarbyggingakostnaði samsvarandi 

einingar í vísitöluhúsi ijölbýlis eins og hann er hveiju sinni samkvæmt útreikningum 

Hagstofu íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Þannig er hámarksfjárhæð gjaldsins 

ekki miðuð við raunkostnað eða áætlaðan kostnað við gatnagerð enda er gjöldunum 

ekki ætlað að standa undir kostnaði við að láta af hendi sérgreint endurgjald. Þá er 

ljóst að fjárhæð gjaldsins byggist á hefðbundnum skattalegum sjónarmiðum þar sem 

sveitarstjóm er leyft innan ákveðinna lögbundinna marka að ákveða hvemig þessi 

gjaldstofii skuli nýttur almennt til gatnagerðar og viðhalds gatna. Gjaldið er síðan eins 

og skattur lagt einhliða á af sveitarstjómum eftir almennum efiiislegum mælikvarða 

og án þess að sérgreind endurgjald komi á móti. Þannig er gjaldskyldan ekki háð því 

hvort nýrrar gatnagerðar sé þörf við hlutaðeigandi lóð eða byggingu, eða hvort ráðist 

verður yfirleitt í sérstakar framkvæmdir við þá götu sem hlutaðeigandi lóð eða 

bygging stendur við.

Þar sem gatnagerðargjald getur samkvæmt frumvarpinu af hveijum fermetra 

numið allt að 15% af heildarbyggingakostnaði samsvarandi einingar í vísitöluhúsi 

fjölbýlis eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu íslands á 

grundvelli laga nr. 42/1987, er einnig ljóst að gjaldið getur hæglega orðið hærra í 

einstökum tilvikum nemur þeirri fjárhæð sem innheimta mátti sem þjónustugjöld á

1 Sjá nánari umfjöllun um eðli gatnagerðargjalds skv. lögum nr. 17/1996 Páll Hreinsson: 
Gatnagerðargjöld, 169-170. Tímarit lögfræðinga 2. hefti 52. árgangur 2002.
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grundvelli laga 51/1974 um gatnagerðargjöld. Þar sem gjaldstofnar frumvarpsins eru 

þannig byggðir á sjónarmiði um almenna tekjuöflun til gatnagerðar í sveitarfélaginu 

er að mínum dómi engum vafa undirorpið að dómstólar myndu líta á gjaldið sem skatt 

en ekki þjónustugjald. Gatnagerðargjald samkvæmt þessum frumvarpsdrögum er 

þannig sama marki brennt að gatnagerðargjald samkvæmt gildandi lögum nr. 17/1996. 

Má í því sambandi minna á dóm Héraðsdóms Norð-austurlands frá 20. júní 2005 í 

máli nr. E-165/2004 en þar var komist að þeirri niðurstöðu að gatnagerðargjald skv. 

lögum nr. 17/1996 væri skattur en ekki þjónustugjald.

Samkvæmt framansögðu þarf þetta frumvarp því að uppfylla öll þau skilyrði 

sem leiða af stjómarskrá um útfærslu skattlagningarheimilda. Þar sem gengið hefur 

verið út frá rangri forsendu um eðli gjaldsins við samningu þessa frumvarps er ekki 

ástæða til þess að svo stöddu að fjalla frekar um það.

3. Hin pólitísku markmið sem ætlunin er að ná með nýjum lögum um 

gatnagerðargjöld

í verkbeiðninni kemur fram að það sé ætlun nefridarinnar að því séu ekki takmörk sett 

hvar innan þéttbýlis í sveitarfélaginu tekjum af gatnagerðargjöldum sé ráðstafað 

heldur megi veija þeim til gatnagerðar í þéttbýli í sveitarfélaginu almennt. Nefiit er 

sem dæmi að ef í tilteknu sveitarfélagi séu þrír þéttbýliskjamar vilji nefiidin útiloka að 

á grundvelli laganna sé unnt að gera kröfu til þess að gjaldið fari til gatnagerðar í 

þéttbýliskjama þar sem viðkomandi fasteign er staðsett.

Þar sem bæði frumvörpin byggja á því að þeim sé ætlað að verða almennur 

tekjustofii sveitarfélags til gatnagerða í sveitarfélaginu og að ráðstöfun fjárins sé í 

engum tengslum við þá þjónustu sem hveijum lóðarhafa verður veitt og að gjaldið 

verður lagt á gjaldendur eftir almennum efiiislegum mælikvarða, virðist ljóst að 

þessum markmiðum verður ekki náð nema með setningu laga um gjald sem talið 

verður skattur í skilningi stj ómarskrárinnar.

4. Frumvarp til laga um gatnagerðargjöld sem skattur
4.1. Almennt

Verður nú vikið að drögum þeim að frumvarpi til laga um gatnagerðargjöld þar sem 

gengið er út frá því að gjaldið verði skattur.

í verkbeiðni kemur fram varðandi þá tillögu sem gerir ráð fyrir að 

gatnagerðargjald teljist skattur að óskað sé eftir áliti undirritaðs á því hvort
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skattlagningarheimild sú sem sett sé fram í tillögunni sé gild skattlagningarheimild. í 

þvi sambandi er sérstaklega óskað eftir áliti á því hvort svigrúm sveitarstjóma við 

ákvörðun um skattlagninguna standist ákvæði stjómarskrárinnar. í tillögu að frv. er 

svigrúmið margvíslegt og það einkum fólgið í skatthlutfalli, mismunandi skatti eftir 

tegund húsnæðis og undanþágum. Loks er óskað eftir því að undinitaður komi með 

tillögur til úrbóta ef ákvæðin verða ekki talin standast ákvæði stjómarskrárinnar.

4.2. £r um gilda skattlagningarheimild að ræða?

Til þess að um gilda skattlagningarheimild sé að ræða í skilningi 40., 77. og 2. mgr. 

78. gr. stjómarskrárinnar verður að vera mælt fyrir um helstu grUnnþætti skattsins í 

lögum, s.s. skattskyldu, skattstofri, reglur um ákvörðun umrædds skatts og gjalddaga. 

Þannig verða lög að hafa geyma ákvæði sem geta borið uppi skattheimtuna enda þótt 

mæla megi fyrir um framkvæmdaatriði í reglugerð og samþykktum sveitarfélaga. 

Þannig þarf því í raun að svara spumingunum hver á að greiða hvað og þá hvenœr. 

Þetta eru þau grunnatriði sem lögfesta þarf því skattamálum skal skipað með lögum 

og óheimilt er að fela stjómvöldum ákvörðun hvort leggja skuli á skatt, breyta honum 

eða afiiema, sbr. 1. mgr. 77. gr. stjómarskrárinnar, sbr. 15. gr. stjón(iarskipunarlaga nr. 

97/1995. Frá þessu er þó gerð sú undantekning í 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 

16. gr. stjómarskipunarlaga nr. 97/1995, að með ákvæðum almennra laga má mæla 

svo fyrir um rétt sveitarfélaga „til að ákveða hvort og hvemig [gjaldstofiiar þeirra] eru 

nýttir“. í athugasemdum við frumvarp það er varð að stjómarskipunarlögum nr. 

97/1995 er þetta ákvæðið skýrt m.a. í athugasemdum við 16. gr. frumvarpsins:

„í 2. mgr. er hins vegar lögð til regla sem á sér ekki hliðstæðu í vunræddri grein, en 
þar er mælt fyrir um að ákveða skuli tekjustofiia sveitarfélaga með lögum. Með þessu 
er aðeins ætlast til að tekið verði af skarið um að ákvörðun um tekjustofha 
sveitarfélaga eigi undir löggjafarvaldið og þar með ekki undir framkvæmdarvaldið. A 
hinn bóginn er ekki kveðið hér frekar á um hveijir þessir tekjustofiiar skuli vera eða 
við hvað eigi að miða þegar tekin er ákvörðun um umfang þeirra og er því eins og 
hingað til gengið út frá að það eigi undir Alþingi að ráða slíku til lykta.“ (Alþt. 1994- 
1995, A-deild, bls. 2112).

Ummæli í lögskýringargögnum hjálpa litið við að afinarka það svigrúm sem 

Alþingi hefur þegar það setur lög þar sem mælt er fyrir um rétt sveitarfélagaxma til að 

ákveða „hvemig [gjaldstofiiar þeirra] eru nýttir“ í skilningi 2. mgr. 78. gr. 

stjómarskrárinnar. Á hinn bóginn getur varla verið undirorpið að orð ákvæðisins um
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rétt sveitarfélaga til þess að ákveða „hvort... [gjaldstofnar þeirra] eru nýttir“ hlýtur að 

vísa til þess að löggjafinn megi með lögum fela sveitarfélögum vald um það að velja 

hvort þau vilji nýta sér gjaldstofiia sína. Nánar verður komið að þessum álitaefiium í 

kafla 4.3. hér á eftir.

Verður nú vikið að því rannsóknarefiii hvort frumvarpið uppfylli 

lágmarksskilyrði stjómarskrárinnar um að mæla svo fyrir um þau grunnatriði skattsins 

að hægt sé að leggja hann á án þess að styðjast verði við stjómvaldsfyrirmæli, sem 

sett hafa verið á grundvelli valdframsals.

Gjaldskylda. Að því er varðar spuminguna á hveijum gjaldskyldan hvílir þá 

er því skýrlega svarað í 1. mgr. 5. gr. frumvarpsins þannig að það uppfyllir þetta 

skilyrði stjómarskrárinnar. Annað mál er að framsetning þessa grundvallaratriðis gæti 

verið skýrari og ætti best heima í sérstakri grein með fyrirsögnina gjaldskylda. Sjá 2. 

gr. fylgiskjals 1.

Gjaldstofn. Sveitarstjóm skal innheimta gatnagerðargjöld af fasteignum í 

þéttbýli skv. 1. gr. Hér væri til skýringarauka að taka fram hvemig þéttbýli er 

ákvarðað í þessu sambandi, t.d. með orðunum „eins og það er afinarkað hveiju sinni 

skv. aðalskipulagi“. í 2. gr. frv. er fjallað um gjaldstofii skattsins. Hann er 

fermetrafjöldi húsnæðis. í 1. mgr. 2. gr. er fjallað um það hvemig beri að reikna út 

fermetra fjöldann. í 2. mgr. er fjallað um hvemig reikna beri út verðmæti hvers 

fermetra. Þar segir síðan að sveitarstjóm skuli leggja gatnagerðargjald á sem 

krónutölu fermetra. Skal gjald þó hæst nema sem samsvarar 15% af 

byggingarkostnaði fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hann er hveiju sinni 

samkvæmt útreikningum Hagstofu íslands á grundvelli laga nr. 42/1987.

Ekki verður annað séð en að ákvæði frv. um gjaldstofiiinn gangi upp og séu 
fullnægjandi.

í ljósi þess að frv. setur 15% þak miðað við ákveðna vísitölu má benda á að 

hægt væri að byggja lögin þannig upp að gjaldskrá sveitarfélaga mælti fyrir um 

fjárhæð gatnagerðargjalds af þeim flokkum húsnæðis sem frv. til tekur sem 

hundraðshluta af fermetraverði vísitölu hvers mánaðar sem Hagstofan íslands reiknar 

út. Þannig væri þá ávallt augaljóst að sveitarfélögin heldu sig innan 15% marksins auk 

þess sem gjaldskrá þeirri væri þá í raun verðtryggð og þyrfti þá ekki að vera breyta 

henni vegna verðbreytinga.

Rétt er að taka fram að frumvarpið virðist ekki fela í sér sjálfstæða 

álagningarprósentu. Þannig verður ekki séð að hægt sé að leggja á gatnagerðargjald
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nema að sveitarfélag hafi sjálft sett gilda samþykkt um gatnagerðargjöld og birt hana 

með löglegum hætti. Það er spuming hvort ekki er rétt að byggja ákvæði frv. upp með 

þeim hætti að lögin hafi sjálfstæða álagningarheimild sem nemur 15% hámarkinu og 

það sé það gjald sem greiða skuli nema sveitarfélag hafi mælt fyrir um lægri 

álagningarprósentu í gildri samþykkt. Þetta myndi þá þýða að ef eitthvað fer úrskeiðis 

hjá sveitarfélögunum í samþykkt þeirra er engu að síður til staðar sjálfstæð 

álagningarheimild í lögunum sem menn verða að hlíta og greiða eftir. Sjá 3. mgr. 3. 

gr. meðfylgjandi tillögu um framsetningu á frv. til laga um gatnagerðargjöld (skattur).

Gjalddagi og eindagi. í ákvæði um gjalddaga og eindaga þarf að taka af 

skarið um að hvaða tilefni og hvenær greiða þarf gatnagerðargjald. í 1. mgr. 4. gr. 

frumvarpsins er tekið af skarið um það af hvaða tilefiii greiða skal gjaldið og þar er 

einnig tekin afstaða til gjalddaga. Þar er á hinn bóginn ekki að finna neitt ákvæði um 

eindaga. Ekki verður annað séð en að þetta ákvæði standist stjómarskrána.

Með sömu rökum og beitt var þegar fjallað var um gjaldstofn

gatnagerðargjaldsins verður að telja æskilegt að lögin hafi sjálf að geyma skýr ákvæði 

um gjalddaga og eindaga sem beita skuli, nema sveitarfélög hafi sjálf mælt með 

gildum hætti á annan veg í samþykktum sínum. Sjá 6. gr. fylgiskjals álitsgerðarinnar.

Samkvæmt framansogðu verður ekki annað séð en að um gilda

skattlagningarheimild sé að ræða í skilningi 40., 77. og 2. mgr. 78. gr. stjómar-

skrárinnar. Æskilegt er engu að síður að ákvæðin séu gerð skírari og feli í sér 

sjálfstæða skattlagningarheimild sem ekki sé háð því að sett hafi verið gild samþykkt 

um gatnagerðargjald hjá hveiju sveitarfélagi. Þegar sveitarfélag setur sér síðan gilda 

samþykkt um gatnagerðargjald víkja síðan ákveðin ákvæði laganna er varða „hvort og 

hvemig“ þessi gjaldstofii er nýttur fyrir ákvæðum samþykktar hvers sveitarfélags, sbr.
2. mgr. 78. gr. stjómarskrárinnar.

4.3. Stenst það svigrúm, sem sveitarstjómum er veitt við ákvörðun um

skattlagninguna, ákvæði stjómarskrárinnar.

Loks er í verkbeiðninni óskað eftir áliti á því hvort svigrúm sveitarstjóma við 

ákvörðun um skattlagninguna standist ákvæði stj ómarskrárinnar. í tillögu að frv. er 

svigrúmið margvíslegt og er það einkum fólgið í skatthlutfalli, mismunandi skatti eftir 

tegund húsnæðis og undanþágum.

Svarið við þessari spumingu er háð réttaróvissu þar sem dómar hafa ekki 

gengið í Hæstarétti sem skýra þær undantekningar sem felast í 2. mgr. 78. gr.
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stjómarskrárinnar frá bannákvæðum 77. gr. um valdframsal til stjómvalda til að 

ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afriema hann. Þá hjálpa 

lögskýringargögn lítið við skýringu á 2. mgr. 78. gr. stjómarskrárinnar. Af þeim 

sökum verður að skýra ákvæðið eftir orðalagi þess. Með þeirri aðferð virðist nærtækt 

að skýra ákvæðið svo að með almennum lögum sé hægt að mæla svo fyrir að 

sveitarfélög hafi vald til þess að ákveða hvortþau nýta ákveðin gjaldstofn, þ.e. leggja 

yfirleitt skattinn á. Þá virðist einnig mega setja reglur í almenn lög þar sem 

sveitarfélögum er fengið svigrúm til þess að ákveða hvernig þau nýta gjaldstojha 

sína, sbr. orðalagi „Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum svo og réttur 

þeirra til að ákveða [...] hvemig þeir eru nýttir.“ í ljósi bannákvæðis 77. gr. 

stjómarskrárinnar við valdframsali á skattlagningarvaldi til stjómvalda verður að ætla 

að undantekningarregla 2. mgr. 78. gr. stjómarskrárinnar verði ekki skýrð svo rúmt að 

almennalöggjafanum sé heimilt með almennum lögum að gefa sveitarfélögunum óheft 

vald og mat um það hvemig þau nýta gjaldstofna sína. Skal í þessu sambandi áréttað 

að í dómvim Hæstaréttar hafa verið gerðar mjög strangar kröfur við skýringu á 

lagaáskilnaðarreglum stjómarskrárinnar.2 Nærtækara virðist því að skýra ákvæðið svo 

að almennilöggjafinn geti sett reglur þar sem mælt er fyrir um stofn og umfang þeirra 

frávika sem heimiluð eru og veitt síðan sveitarfélögunum frelsi um það hvemig þau 

vilja nýta gjaldstofiia sína miðað við þessa lögboðnu stofiia innan þess svigrúms sem 

þeim er falið. Þessi niðurstaða er einnig í samræmi við ummæli í athugasemdum við 

greinina í frumvarpi því er varð að stjómarskipunarlögum nr. 97/1995 og skilja má 

svo að það sé Alþingi sem verði að setja leikreglumar bæði um gjaldstofiiana og 

lækkunarheimildimar: Þar segir: „. Á hinn bóginn er ekki kveðið hér frekar á vim 

hverjir þessir tekjustofiiar skuli vera eða við hvað eigi að miða þegar tekin er 
ákvörðun um umfang þeirra og er því eins og hingað til gengið út frá að það eigi undir 

Alþingi að ráða slíku til lykta.“ (Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2112).

Ekki verður annað séð en að 2. og 3. gr. frv. séu færð út á þennan veg. Þar eru 

settar fram flokkar fasteigna sem sveitarfélögunum er síðan heimilað innan þess 

svigrúms, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 2. gr., að ákveða að greiða skuli mishá 

gatnagerðargjöld af. Draga má í efa að 4. tölul. 4. mgr. 2. gr. frv. fái staðist þar sem 

viðmiðunarstofhinn er afmarkaður „annað“. Hið sama er að segja um lækkunar- og 

niðurfellingarheimildir í 6. tölul. 2. mgr. 3. gr. þar sem viðmiðunarstofiiinn er einnig

2 Sbr. Páll Hreinsson: Lagaáskilnaðarregla 75. gr. stjómarskrárinnar. Líndæla.

10



afmarkaður „annað“. Með slíkum löggjafarháttum er sveitarfélögum fengið nær óheft 

vald og mat við hvað er miðað við lækkun og niðurfellingu skattsins. Af þeim sökum 

má draga í efa að slík ákvæði fái staðist.

Telja verður að framsetning frumvarpsins yrði skýrari ef almennar heimildir 

sveitarfélaga til að ákveða mismunandi hátt gjald á svo og almennar lækkunar- og 

niðurfellingarheimildir væru settar í eina lagagrein. Eftir stæðu þá sérstækar 

lækkunar- eða niðurfellingarheimildir sem sveitarfélag myndi nýta með því að taka 

stjómvaldsákvörðun í hveiju tilviki. Þannig væri því gerður greinarmunur á ákvæði 

sem fæli í sér almenna reglustjóm, þar sem sveitarfélag setur almennar reglur sem 

taka jafiit til allra og hins vegar sértækra stjómvaldsákvarðana sem byggðar eru á mati 

í hvert skipti.

4.4. Nokkur atriði til umhugsunar
Þar sem fiumvarp til laga um gatnagerðargjald gerir ráð fyrir umtalsverðri sjálfstjóm 

sveitarfélaga um hana fer e.t.v. betur að slík sjálfstjóm fari fram í samræmi við hefðir 

sveitarstjómarréttarins í formi samþykktar heldur en gjaldskrár.

í 3. mgr. 5. gr. frv. er gert ráð fyrir að afturkalla megi lóðarúthlutun eða 

byggingarleyfi sé gatnagerðargjald ekki greitt. Æskilegt er að lögbinda í tengslum við 

þetta harkalega úrræði að sveitarstjóm skuli senda lóðarhafa viðvörun um hina 

fyrirhuguðu afturköllun með sannanlegum hætti með 30 daga fyrirvara áður en 

byggingarleyfi og/eða lóðarúthlutun sé afturkallað.

í 6. gr. frv. er kæruheimild til ráðherra bundið við ákvörðun um álagningu 

gatnagerðargjaldsins. Færa má gild rök að því að þama sé kæruheimildin markaður of 

þröngur bás. Þannig væri t.d. ekki hægt að kæra afturköllun byggingarleyfis t.d. vegna 

vangreiðslu gatnagerðargjalds. Eðlilegt er að kæruheimildin taki til allra 

stjómvaldsákvarðana sem heimilt er að taka á grundvelli laga um gatnagerðargjald.

í 7. gr. er mælt svo fyrir að félagsmálaráðherra „skuli“ setja reglugerð. 

Spuming er hvort ekki er skynsamlegt að setja í lögin allar helstu reglur þannig að 

ekki verði þörf á neinni reglugerð. Til vara gætu menn síðan haft almennt ákvæði um 

„heimild“ ráðherra til að setja slíka reglugerð komi í ljós að þörf sé á því. Til þess að 

komast megi hjá setningu reglugerðar þarf t.d. að setja fyllri ákvæði í frv. um 

endurgreiðslu gatnagerðargjalds. Þannig vantar að lögfesta gjaldaga og eindaga. í 8. 

gr. fylgiskjals er varpað fram hugmynd um það hvemig ákvæðið gæti litið út.

11



í ljósi þess að frv. byggir á því, eins og gildandi lög um gatnagerðargjald, að 

um markaðan tekjustofii sé að ræða, er álitamál hvert ekki er þörf á því að setja í lög 

reglu er skyldar sveitarfélögin til þess að halda reikningslega aðgreindu innheimtu 

gjaldanna og ráðstöfun þeirra frá öðrum tekjustofiium sveitarfélagsins, enda er 

sveitarfélaginu ekki heimilt að ráðstafa gatnagerðargjöldum til annars en gatnagerðar í 

sveitarfélaginu.
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Tillaga um framsetningu á frv. til laga 
um gatnagerðargjöld (skattur)

Þegar vísað er til frv. er vísað til tillögu til breytinga á lögum um gatnagerðargjald þar sem gert er ráð
fyrir því að gjaldið verði skattur

1.gT.
Markmið laganna

Markmið laga þessara er að lögbinda gjaldstofn fyrir sveitarfélög til töku 
gatnagerðargjalds af fasteignum og rétt sveitarfélaga til að ákveða innan ákveðinna 
marka hvemig sá gjaldstofii er nýttur.

2. gr.
Gjaldskylda

Lóðarhafi eða byggingarleyfishafi, þar sem það á við, eru gjaldskyldir samkvæmt 
lögum þessum og bera ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

3.gr
Gjaldstofn gatnagerðargjalds

Sveitarstjóm skal innheimta gatnagerðargjald af fasteignum í þéttbýli eins og 
það er afinarkað hveiju sinni skv. aðalskipulagi.

Stofii til álagningar gatnagerðargjalds er fermetra^öldi húsnæðis samkvæmt 
samþykktu byggingarleyfi. Flatarmál húss sem gatnagerðargjald er greitt af er 
brúttóflatarmál viðkomandi húsbyggingar í lokunarflokkum A og B, að undanskildum 
svölum, sbr. ÍST 50:1998. Bílgeymslur og útihús skal telja með við útreikning 
flatarmáls.

Gatnagerðargjald er 15% af byggingarkostnaði fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis 
eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Islands á grundvelli 
laga nr. 42/1987 um vísitölu byggingarkostnaðar, nema að sveitarstjóm hæfi mælt 
fyrir um lækkun gjaldsins í samþykkt sinni á grundvelli 4. gr. eða ákveðið lækkun eða 
niðurfellingu gjaldsins á grundvelli 5. gr.

Gatnagerðargjald skal innheimt vegna stækkunar eða viðbyggingar húss sem 
fermetrastækkun nemur, sbr. þó ákvæði 3. mgr. 4. eða 5. gr.

Gatnagerðargjald skal innheimt ef reist er nýtt hús í stað annars á sömu lóð að 
því er stækkuninni nemur. Gildir þessi regla um hús sem byggð eru allt að 5 árum 
eftir niðurrif húss. Að öðrum kosti skal geriða fullt gatnagerðargjald. Ef hið nýja hús 
er annarrar tegundar eða til annarrar notkunar en hið eldra gilda ákvæði 4. mgr. 4. gr.

Ef ekki liggur fyrir samþykkt byggingarleyfi við úthlutun lóðar skal 
sveitarstjóm innheimta gatnagerðargjald af heimilu byggingarmagni á viðkomandi lóð 
samkvæmt gildandi deiliskipulagi. [Þótt byggt sé minna en heimilt byggingarmagn 
verður gatnagerðargjald ekki endurgreitt.]

4. gr.
Almenn lœkkunarheimild

Sveitarstjóm er heimilt að ákveða í samþykkt sinni um gatnagerðargjald að 
mishátt gatnagerðargjald skuli greiða á eftirtalið húsnæði eftir notkun þess samkvæmt 
samþykktu skipulagi:

1. íbúðarhúsnæði.
2. Iðnaðar- og geymsluhúsnæði.
3. Verslunar-og þjónustuhúsnæði.
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Sveitarstjóm er einnig heimilt að ákveða í samþykkt sinni um gatnagerðargjald 
að gjald af íbúðarhúsnæði megi vera mishátt eftir því hvort um er að ræða:

1. Einbýlishús.
2. Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús.
3. Fjölbýlishús.
Sveitarstjóm er einnig heimilt að ákveða í samþykkt sinni um gatnagerðargjald 

að lækka eða fella niður gatnagerðargjald vegna eftirtalinna framkvæmda:
1. Þegar grafið er út kjallararými íbúðarhúsa enda sé húsrýmið gluggalaust og 

aðeins gegnt í það innan frá.
2. Af yfirbyggðum göngugötum eða léttum tengibyggingum í eða á milli 

verslunar- og/eða skrifstofiihúsa sem teljast til sameignar við komandi húss (húsa) og 
eru til almenningsnota á afgreiðslutíma viðkomandi verslana/skrifstofa. Skilyrði þessa 
er þó að hús sem yfirbygging eða tengibygging er byggð við sé svo sjálfstætt að það 
fullnægi kröfum byggingarlaga og byggingarreglugerðar án hennar og jafnframt að 
yfirbyggingin eð atengibyggingin sé þannig úr garði gerð að hún fullnægi ekki ein sér 
kröfum byggingarlaga og byggingarreglugerðar.

3. Vegna stækkunar íbúðarhúss sem er a.m.k. 15 ára enda nemi stækkunin ekki 
meiru en 30 fermetrum á hveija íbúð á hveiju 10 ára tímabili.

4. Af svalaskýlum íbúðarhúsa sem eru 20 fermetrar eða minni.
5. Af sameiginlegum bifieiðageymslum fyrir þijá eða fleiri bifreiðar.
Sveitarstjóm skal í samþykkt sinni ákveða hundraðshluta gatnagerðargjalds

fyrir húsnæði skv. 2.-4. mgr. sem leggst á gjaldstofh þann sem mælt er fyrir um í 3. 
gr. Gjaldið má aldrei vera hærra en mælt er fyrir um í 3. mgr. 3. gr.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis 
þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk samkvæmt gjaldskrá sveitarfélagsins skal 
greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu 
reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Lóðarhafi á þó ekki rétt á 
endurgreiðslu.

5.gr.
Sértœk lœkkunarheimild

Sveitarstjóm er heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af einstökum 
lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður svo sem vegna þéttingar byggðar, 
atvinnuuppbyggingar eða vegna lítillar ásóknar í viðkomandi lóð.

Sveitarstjóm er ennfremur heimilt að lækka eða fella niður gjöld vegna 
sérhæfös, félagslegs húsnæðis, svo sem sambýlis fatlaðra, þjónustuíbúða fyrir aldraða 
og leiguhúsnæðis enda sé slíkt húsnæði í eigu stofiiana, félaga eða félagasamtaka.

Sveitarstjóm er heimilt að mæla nánar fyrir um skilyrði framangreindra 
lækkunarheimilda í samþykkt sinni um gatnagerðargjald.

6. gr.
Gjalddagi og eindagi gatnagerðargjalds

Gatnagerðargjald fellur í gjalddaga við úthlutun lóðar sem er í eigu 
sveitarfélagsins eða sveitarfélagið hefur ráðstöfunarrétt á en við útgáfu byggingar- 
leyfis í öðrum tilvikum svo sem þegar lóð er í einkaeign eða byggt er við hús. Eindagi 
gatnagerðargjalds er 30 dögum eftir gjalddaga.

Sveitarstjóm getur í samþykkt sinni um gatnagerðargjald vikið frá 1. mgr. og 
ákveðið gjalddaga og eindaga gatnagerðargjalds með öðrum hætti. Sveitarstjóm er 
heimilt að mæla svo fyrir í samþykkt sinni að gjaldið skuli innheimt með sem næst 
jöfnum greiðslum á fleiri en einum gjalddaga.
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7. gr.
Innheimta vangreiddra gatnagerðargjalda 

Gatnagerðargjald ber dráttarvexti samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/2001, um 
vexti og verðtryggingu, frá eindaga.

Gatnagerðargjald samkvæmt lögum þessum er, ásamt áföllnum vöxtum og 
kostnaði, tryggt með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign með forgangsrétti fyrir hvers 
konar samningsveði og aðfararveði í 2 ár frá gjalddag. Gatnagerðargjald er 
aðfararhæft án undangengins dóms eða stjómvaldsúrskurðar.

Nú greiðir lóðarhafi ekki gatnagerðargjald á tilskildum tíma og er sveitarstjóm 
þá heimilt að afturkalla byggingarleyfi og/eða lóðarúthlutun, enda sé kveðið á um það 
í úthlutunar- eða byggingarskilmálum. Sveitarstjóm skal senda lóðarhafa viðvörun um 
hina fyrirhuguðu afturköllxm með sannanlegum hætti með 30 daga fyrirvara áður en 
byggingarleyfi og/eða lóðarúthlutun er afturkölluð.

8. gr.
Endurgreiðsla gatnagerðargjalda 

Nú er lóðarúthlutun afturkölluð eða ógilt, lóð skilað eða byggingarleyfi 
afturkallað og ber sveitarfélagi þá þegar að endurgreiða áður innheimt 
gatnagerðargjald. Eindagi endurgreiðslunnar er 30 dögum síðar. Skal fjárhæð sú, sem 
greidd var vegna gatnagerðargjaldsins, verðbætt miðaða við vísitölu neysluverðs frá 
greiðsludegi til endurgreiðsludags. Við vanskil reiknast dráttarvextir á fjárhæðina 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu, frá eindaga.

9. gr.
Um ráðstöfun gatnagerðargjalda 

Sveitarstjóm er einvörðungu heimilt að veija gatnagerðargjöldum til gatna- 
gerðar í sveitarfélaginu.

10. gr.
Kœruheimild til félagsmálaráðherra 

Aðili máls getur skotið stjómvaldsákvörðun sveitarstjómar samkvæmt lögum 
þessum til úrskurðar félagsmálaráðherra. Kærufrestur er þrír mánuðir frá því að aðili 
fékk vitneskju um ákvörðunina. Kæruheimild þessi skerðir þó eigi rétt aðila til að 
höföa mál fyrir dómstólum.

Komist ráðherra að þeirri niðurstöðu að stjómvaldsákvörðvin sveitarfélags hafi 
ekki verið í saxnræmi við lög getur hann ógilt ákvörðunina og eftir atvikum lagt fyrir 
sveitarstjóm að taka nýja ákvörðun.

11. gr.
Samþykkt sveitarfélags um gatnagerðargjald og birting hennar 

Sveitarstjóm skal setja samþykkt um gatnagerðargjald fyrir sveitarfélagið þar 
sem eftir atvikum er kveðið á um álagningu gjaldsins, undanþágur frá því og afslætti, 
gjalddaga og eindaga gjaldsins, greiðslufyrirkomulag svo og annað er varðar 
innheimtu þess.

Samþykkt sveitarfélags um gataagerðargjald skal birt í B-deild Stjómar- 
tíðinda. Sveitarstjóm skal einnig auglýsa samþykktina og síðari breytingar á henni á 
þann hátt annan sem venja er að birta opinberar auglýsingar í sveitarfélaginu.
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12. gr.
Reglugerðarheimild

Félagsmálaráðherra er heimilt, í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, 
að setja reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara og má þar m.a. kveða nánar á 
um álagningu gatnagerðargjalds, innheimtu og endurgreiðslu þess.

13.gr.
Gildistaka laganna o.fl.

14. gr.
Akvceði til bráðabirgða
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