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Vegna fyrirliggjandi frumvarps til laga um breyting á lögum nr. 6/2001, um skráningu og mat 
fasteigna, með síðari breytingum, þskj. 830 -  529. mál, vill Fasteignamat ríkisins vekja athygli 
efhahags- og skattaneftidar á 3. mgr. 27. gr. laganna svohljóðandi: "Bújarðir skulu metnar miðað 
við notkun þeirra til búskapar á meðan þær eru nýttar þannig. ” í tillögum tekjustofnanefhdar 
ríkis og sveitarfélaga til félagsmálaráðherra, dags. 14. apríl 2005 var m.a. lagt til: ”Jafnframt 
verði unnið að endurskoðun á fasteignamati landa og jarða og lagaákvœðum er það varðar. ” 
Skref til að breyta lagaákvæðum var stigið í frumvarpi félagsmálaráðherra til laga um breytingu á 
lögum um tekjustofiia sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum sem lagt var fyrir Alþingi 
á 132. löggjafarþingi 2005-2006, Þskj. 418 — 364. mál, þar sem bætt var í 5. gr. svohljóðandi 
ákvæði: "Heimilt er sveitarstjóm að lækka eða fella niður fasteignaskatt a f  bújörðum á meðan 
þœr eru nýttar til búskapar... ”

I greinargerð með frumvarpinu sagði: ‘7  5. mgr. er lögð til breytingþess efnis að sveitarstjóm sé 
heimilt að lœkka eða fella niður fasteignaskatt a f bújörðum á meðan þœr eru nýttar til búskapar 
... Sé vilji til að halda fasteignasköttum sem bændur greiða lítt breyttum virðist eðlilegra að hafa 
ákvæði í lögum um tekjustofna sveitarfélaga sem heimilar sveitarstjóm að lækka eða fella niður 
fasteignaskatt a f  bújörðum frekar en að bújarðir skuli sæta sérstakri matsaðferð við ákvörðun 
fasteignamats. I  1. mgr. 27. gr. laga um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001, segir að 
matsverð fasteignar til fasteignamats skuli vera gangverð umreiknað til staðgreiðslu. I  3. mgr. 
27. gr. sömu laga er ákvæði um að bújarðir skuli metnar miðað við notkunþeirra til búskapar á 
meðan þær eru nýttar þannig. Þetta ákvæði flækir verulega aðferðafræði við ákvörðun 
fasteignamats bújarða. Bújarðir og landspildur um land allt ganga kaupum og sölum þannig að 
ákvæði laganna um að skráð matsverð fasteignar skuli vera gangverð umreiknað til staðgreiðslu 
hentar ekki síður til ákvörðunar fasteignamats á bújörðum en öðrum tegundum fasteigna. Með 
vísan til meginreglu stjómsýsluréttar um jafnræði verður einnig að telja að ekki séu rök fyrir því 
að þessar eignir sæti sérstakri matsaðferð og algengt er að land og landspildur séu ekki leystar 
úr landbúnaðamotkun þótt hefðbundinn búskapur sé í reynd aflagður. Landbúnaður er mun 
jjölbreyttari atvinnugrein en áður og undir hann geta heyrt m.a. vemdun lands og endurheimt 
landkosta, ákuryrkja, landgræðsla, garðyrkja, skógrækt, veiði í ám og vötnum, nýting annarra 
hlunninda, fiskeldi ogferðaþjónusta. Þá gförbreytir tilkoma framleiðsluréttar í nokkrum greinum 
landbúnaðar starfsumhverfi þessara greina frá því sem var þegar framangreint ákvæði var 
lögleitt. Einnig skal bent á að með nýjum jarðalögum, nr. 81/2004, var slakað á þeim 
takmörkunum sem áður giltu um ráðstöfunarrétt jarðareiganda til að samrœma eins og unnt er 
eignarrétt og umsýslu jarða þeim meginreglum sem gilda um aðrarfasteignir í  íslenskri löggjöf. ”

Framangreint frumvarp var samþykkt á Alþingi með 48 atkvæðum sem lög nr. 140 20. desember 
2005. Framangreint ákvæði var samþykkt án nokkurra breytinga í meðförum Alþingis á 
frumvarpinu. í ljósi fyrri umfjöllunar Alþingis um þetta efhi og röksemda sem þar komu fram, 
óskar Fasteignamat ríkisins efiir að efhahags- og skattanefhd íhugi hvort ekki sé rétt að fella brott 
3. mgr. 27. gr. laga nr. 6/2001, um skráningu og mat fasteigna.
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Til: Fjármálaráðuneytis
Frá: Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Fasteignamati ríkisins
Efiii: Greiðslur sveitarfélaga vegna fasteignamats og kerfis til álagningar fasteignaskatta og

fasteignagjalda 
Dags: 11. febrúar 2008

Samband íslenskra sveitarfélaga og Fasteignamat ríkisins hafa átt í viðræðum um hvemig best væri 
að haga gjaldtöku skv. lögum um skráningu og mat fasteigna í ljósi tillagna starfshóps frá nóvember 
2007 og afgreiðslu efiiahags- og skattanefhdar á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
skráningu og mat fasteigna í desember 2007. Aðilar eru sammála um að fylgja þeirri stefiiu sem 
mótuð hefiir verið að þeir sem hafa hagsmuni af starfsemi Fasteignamatsins standi undir 
fjármögnun starfseminnar. Það sé því eðlilegt að sveitarfélögin taki þátt í rekstrarkostnaði 
stofhunarinnar vegna afnota af fasteignamati og kerfi til álagningar fasteignaskatta og 
fasteignagjalda.

Af sambandsins hálfu er lögð áhersla á að finna aðra leið en þá að lögbinda greiðslur sveitarfélaga 
sem fastákveðið hlutfall af heildarfasteignamati í sveitarfélagi eins og lagt var til í frumvarpi 
fjármálaráðherra og lögfest til bráðabirgða fyrir árið 2008. Jafnframt eru aðilar sammála um að unnt 
verði að endurskoða kostnaðarhlutdeild sveitarfélaganna í samræmi við hugsanlegar breytingar á 
verkefhum Fasteignamatsins í þágu annarra aðila svo sem Byggingarstofiiunar ef stofiiuð verður.

Aðilar leggja til að í lög nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna verði bætt ákvæðum þess efhis 
að í gjaldskrá sé kveðið á um gjald sveitarfélaga til Fasteignamats ríkisins fyrir afiiot af 
fasteignamati og kerfi til álagningar fasteignaskatta og fasteignagjalda. Gjaldið nemi tilteknu 
hlutfalli af heildarfasteignamati í sveitarfélagi 31. desember ár hvert. Skuli kostnaður einstakra 
rekstraþátta aðgreindur í bókhaldi stofiiunarinnar og við árlega endurskoðun gjaldskrár skuli taka 
mið af kostnaði viðkomandi rekstrarþáttar. Um afgreiðslu gjaldskrár fari samkvæmt 9. gr. laganna 
en þar segir að stjóm Fasteignamats ríkisins, þar sem einn fulltrúi af þremur er tilnefiidur af 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, móti starf og innra skipulag stofiiunarinnar, hafi eftirlit með 
rekstri hennar og geri tillögur að gjaldskrá stofiiunarinnar sem síðan skal staðfest af ráðherra.

Aðilar leggja jafnframt til að þar sem ætla má að íyrirhugaðar lagabreytingar gangi ekki í gildi fyrr 
en 1. janúar 2009 verði gerð breyting á a. lið ákvæðis til bráðabirgða sem lögfest var í desember 
2007 með breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna og kveður á um að sveitarfélög skuli 
greiða fasteignamatsgjald fyrir afiiot af fasteignamati og kerfi til álagningar fasteignaskatta og 
fasteignagjalda, þess efiiis að gjaldið nemi 0,006% af heildarfasteignamati í sveitarfélagi 31. 
desember 2008 í stað 0,007%. Er það lagt til vegna meiri hækkunar fasteignamats 31. desember 
2007 en áætlað var og þar með hærri greiðslum sveitarfélaga til Fasteignamatsins, en fjárlög 2008 
gera ráð fyrir að gjaldið nemi 259 m.kr. Hækki fasteignamat um 6% frá 31. desember 2007 til 31. 
desember 2008 munu greiðslur sveitarfélaga nema 258,5 m.kr. verði framangreind breyting á 
hlutfalli greiðslna sveitarfélaga af fasteignamati lögfest.


