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Reykjavík, 28. apríl 2008 
Tilvísun: 08030395/04.10/MH

Efni: Frumvarp til laga um skráningu og mat fasteigna.

Fasteignamat ríkisins vísar til bréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 10. apríl sl., þar sem 
stoftiuninni er veittur kostur á umsögn um frumvarp til laga um skráningu og mat fasteigna, 
529. mál, starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins.

Unnið hefur verið að gerð þessa frumvarps í nánu samstarfí við stofnunina og lýst er fullum 
stuðningi við efiii þess. Jafhframt endurspeglast í frumvarpinu skoðanir efhahags- og 
skattanefiidar og samráðshóps hagsmunaaðila um máleftii Fasteignamats ríkisins þannig að 
um efni frumvarpsins á að vera breið samstaða. í fiumvarpinu er m.a. mælt fyrir um tilhögun 
á fjármögnun Fasteignamats ríkisins frá og með 1. janúar 2009, um að árlegt endurmat 
fasteignamats komi í stað árslegs framreiknings og að heiti stofiiunarinnar breytist um áramót. 
Þessi atriði þarfiiast verulegs undirbúnings og því er brýnt að frumvarpið hljóti afgreiðslu nú á 
vorþingi.

Hér skal vikið að einu efnislegu atriði sem ekki er að finna í frumvarpinu sem snýr að ákvæði 
3. mgr. 27. gr. núgildandandi laga um sérstaka matsaðferð bújarða og er svohljóðandi: ” 
Bújarðir skulu metnar miðað við notkun þeirra til búskapar á meðan þær eru nýttar 
þannig. ”

í tillögum tekjustofhanefiidar ríkis og sveitarfélaga til félagsmálaráðherra, dags. 14. apríl 
2005 var m.a. lagt til: "Jafnframt verði unnið að endurskoðun á fasteignamati landa ogjarða 
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 sveitarstjórn að 
lœkka eða fella niður fasteignaskatt afbújörðum á meðanþœr eru nýttar til búskapar... ”

í greinargerð með frumvarpinu sagði: “í  5. mgr. er lögð til breyting þess efnis að 
sveitarstjórn 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 ákvœði í lögum um tekjustofna sveitarfélaga sem heimilar 
sveitarstjórn að lœkka eða fella niður fasteignaskatt a f  bújörðum frekar en að bújarðir skuli 
sæta sérstakri matsaðferð við ákvörðun fasteignamats. í  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. 13. mgr. 27. gr. sömu laga er ákvœði um að bújarðir 
skuli metnar miðað við notkun þeirra til búskapar á meðan þœr eru nýttar þannig. Þetta 
ákvæði flækir verulega aðferðafræði við ákvörðun fasteignamats bújarða. Bújarðir og
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landspildur um land allt ganga kaupum og sölum þannig að ákvceði 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 stjórnsýsluréttar um jafnrœði verður einnig að telja að ekki séu rök fýrir því að 
þessar eignir sœti sérstakri matsaðferð og algengt er að land og landspildur séu ekki leystar 
úr landbúnaðarnotkun þótt hefðbundinn búskapur sé í reynd aflagður. Landbúnaður er mun 
fjölbreyttari atvinnugrein en áður og undir hann geta heyrt m.a. verndun lands og 
endurheimt landkosta, akuryrkja, landgræðsla, garðyrkja, skógrœkt, veiði í ám og vötnum, 
nýting annarra hlunninda, fiskeldi og ferðaþjónusta. Þá gjörbreytir tilkoma 
framleiðsluréttar í nokkrum greinum landbúnaðar starfsumhverfi þessara greina frá því sem 
var þegar framangreint ákvœði 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 aðrar fasteignir 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 efiii og röksemda sem þar 
komu fram, óskar Fasteignamat ríkisins eftir að efnahags- og skattanefnd íhugi hvort ekki sé 
rétt að fella brott 3. mgr. 27. gr. laga nr. 6/2001, um skráningu og mat fasteigna.

F.h. Fasfeignamats ríkisins

Margrét Hauksdóttir 
aöstoðarforstjóri


