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Efni: Umsögn um frv. til laga um skráningu og mat fasteigna, 529. mál

Frumvarpið barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umsagnar með bréfi 
efnahags- og skattanefndar Alþingis dags. 10. apríl 2008. Frumvarpið felur í 
sér margháttaðar breytingar á lögum um skráningu og mat fasteigna, meðal 
annars varðandi fyrirkomulag skráningar í Landsskrá fasteigna, endurmat 
fasteigna og fjármögnun Fasteignamats ríkisins. Einnig er gert ráð fyrir að 
stofnunin fái nýtt nafn og nefnist framvegis Fasteignaskrá íslands.

Sambandið telur óhjákvæmilegt að gera athugasemdir við allmörg ákvæði 
frumvarpsins þótt ýmis ákvæði þess horfi vissulega til bóta.

Sambandið telur eðlilegt að við afgreiðslu frumvarpsins á Alþingi hafi 
efnahags- og skattanefnd hliðsjón af skýrslu starfshóps, sem sambandið átti 
fulltrúa í, um fasteignaskráningu, fasteignamat og brunabótamat og 
fjármögnun þessara verkefna, dags. 15. nóvember 2007. Einnig telur 
sambandið rétt að leggja kostnaðarumsögn fjárreiðuskrifstofu 
fjármálaráðuneytisins fram sem fylgiskjal með umsögninni en þar eru færð 
rök fyrir breytingum á kostnaðarhlutdeild sveitarfélaganna við fjármögnun 
Fasteignamats ríkisins. Að öðru leyti vísar sambandið til eftirfarandi 
athugasemda við einstök ákvæði frumvarpsins.

1. Um breytingu á heiti Fasteignamats ríkisins og Landskrár fasteigna
Ákvörðun um að breyta heiti Fasteignamats ríkisins í Fasteignaskrá íslands, 
sbr. 1. gr., 11.-12. gr., 20.-21. gr., 24. gr. og allmörg fleiri ákvæði 
frumvarpsins, nýtur ekki stuðnings Sambands íslenskra sveitarfélaga og var 
slík breyting ekki á meðal tillagna áðurnefnds starfshóps. Þá sætir furðu að 
slík grundvallarbreyting hafi ekki verið rædd í stjórn FMR, þar sem 
sveitarfélögin tilnefna einn fulltrúa. Engin rök hafa verið færð fyrir því að 
nafnbreyting sé nauðsynleg en nærtækt er að draga þá ályktun við lestur 
frumvarpsins að innan fárra ára verði skráning og mat fasteigna talin ríkinu 
óviðkomandi og stofnað verði hlutafélag um rekstur Fasteignamats ríkisins. 
Breyting á heiti stofnunarinnar í Fasteignaskrá íslands kann að vera fyrsta 
skrefið í slíku ferli.

í núverandi heiti stofnunarinnar kemur skýrt fram að um er að ræða stofnun á 
vegum ríkisins. Sambandið álítur þetta mikilvægt í Ijósi þeirra vandasömu
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verkefna sem stofnunin fer með skv. lögum, á borð við ákvörðun stofns til 
fasteignaskatts, sem er mikilvægt að sé hafin yfir gagnrýni. Einnig telur 
sambandið núverandi heiti stofnunarinnar undirstrika að skráning og mat 
fasteigna er verkefni sem ríkið hefur beina hagsmuni af að sé innt af hendi 
ekki síður en aðrir hagsmunaaðilar. Að þessari þýðingu verður frekar vikið í 
athugasemdum við fyrirhugaðar breytingar á fjármögnun stofnunarinnar.

2. Um breytingar á fjármögnun stofnunarinnar

í 2. gr. frumvarpsins er kveðið á um að stjórn stofnunarinnar geri tillögur að 
gjaldskrá. Nánar er kveðið á um gjaldtöku í 14. gr. frumvarpsins og er þar að 
finna nýja tekjuþætti í formi tekna af rafrænum veðbókarvottorðum og gjalds 
fyrir skráningu nýrra fasteigna. Samtals eiga þessi nýmæli að skila stofnuninni 
190 m.kr. í tekjur. Að auki er í kostnaðarumsögn, sbr. fylgiskjal með 
frumvarpinu, gert ráð fyrir 150 m.kr. í sértekjur. Að öðru leyti er stofnunin 
fjármögnuð með gjaldi sem sveitarfélög og vátryggingarfélög greiða skv. 
gjaldskrá fyrir afnot af fasteignamati og brunabótamati og kerfum sem halda 
utan um þau möt. Fram kemur í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins sem 
fylgir frumvarpinu að beint fjárframlag ríkissjóðs til FMR fellur niður en það 
nemur um 165 m.kr. í fjárlögum fyrir árið 2008.

Sambandið minnir á að í umsögn sinni um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um skráningu og mat fasteigna sem varð að lögum á haustþingi 2007 
andmælti sambandið fyrirhugaðri hækkun á framlagi sveitarfélaganna til FMR 
og taldi hana alltof háa. Með framlagningu frumvarps þessa felst viðurkenning 
á því að andmælin hafi átt við rök að styðjast. Jafnframt er í frumvarpinu 
fallist á þá röksemd sambandsins að ekki sé eðlilegt að framlög sambandsins 
til reksturs FMR sé lögákveðið hlutfall af heildarfasteignamati og hækki þar 
með í  takt við þróun fasteignamats á hverjum tíma, óháð því hvort 
rekstrarútgjöld FMR hækka að sama skapi. Sambandið styður því heils hugar 
ákvæði 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins og þá breytingu sem fram kemur í 14. gr. 
frumvarpsins að hlutfallslegt gjald sveitarfélaga fyrir afnot af fasteignamati og 
kerfi til álagningarfasteignaskattverði endurskoðað árlega.

Sambandið leggur hins vegar mikla áherslu á lagaákvæði um fjármögnun 
Fasteignamats ríkisins verða að taka mið að því að verkefni stofnunarinnar, og 
þá sérstaklega Landskrá fasteigna, eru í stöðugri þróun. Þannig má nefna að í 
frumvarpi til laga um mannvirki er gert ráð fyrir að gagnasafn 
Byggingarstofnunar verði tengt Landskrá fasteigna og má vænta þess að 
landskráin verði vettvangur fyrir skráningu allra nýrra mannvirkja og 
grundvöllur byggingareftirlits. Hlýtur að koma til greiðsluþátttöku ríkisins í 
hlutfalli við þá þjónustu sem hin nýja Byggingarstofnun mun fá frá FMR. 
Ríkisstofnanir á borð við Brunamálastofnun, Ofanflóðasjóð og 
Viðlagatryggingu styðjast enn fremur við gögn og verðmat frá FMR. í 
jarðalögum nr. 21/2004 er kveðið á um að jarðaskrá skuli unnin árlega á 
grundvelli upplýsinga úr jarðahluta Landskrár fasteigna. Er þar um að ræða 
verkefni sem unnið er að frumkvæði og í þágu ríkisins og er eðlilegt að það 
standi straum af kostnaði við gerð þeirrar skrár og utanumhald hennar. 
Fasteignamat liggur enn fremur til grundvallar álagningu stimpilgjalds, 
ákvörðun erfðafjárskattstöfns vegna fasteigna dánarbúa og við ákvörðun
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eignamarka við útreikning vaxtabóta og húsaleigubóta og skylt er að telja 
fram fasteignir til skatts á fasteignamatsverði. Einnig er brunabótamat lagt til 
grundvallar við álagningu skipulagsgjalds.

Jafnframt hafa ríkið, Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið og fjármálafyrirtæki 
umtalsverða hagsmuni af því að til staðar sé nákvæm skráning og verðmat á 
fasteignum. Slíkar upplýsingar eru til að mynda mikilvægar við stjórn 
efnahagsmála á hverjum tíma og mótun stefnu í húsnæðismálum og þær má 
nýta til að vinna ýmsar greiningar á lánshæfi fjármálafyrirtækja. Áreiðanleg 
fasteignaskráning er raunar mikilvæg forsenda fyrir virkum fjármálamarkaði 
og lánastarfsemi og má sem dæmi nefna að hámarkslán íbúðalánasjóðs 
takmarkast af brunabótamati íbúðar ásamt fasteignamati lóðar.

Loks má nefna að upptaka á skráningu landupplýsinga og tenging þeirra við 
Landskrá fasteigna er kostnaðarsamt verkefni sem unnið er að frumkvæði 
ríkisins og verður ekki séð að sveitarfélögum geti verið skylt að fjármagna það 
verkefni þótt umræddar upplýsingar geti nýst sveitarfélögum líkt og mörgum 
öðrum aðilum.

Eins og sjá má eru hagsmunir ríkisins af rekstri Landskrár fasteigna miklir og 
augljósir, ekki síður en sveitarfélaga, og er eðlilegt að ríkið leggi sitt af 
mörkum við rekstur stofnunarinnar. Skýtur því sannarlega skökku við að 
framlög sveitarfélaga til Fasteignamats ríkisins hafa tvöfaldast á árunum 2003 
til 2007, úr í 17 nri.kr. í 232 m.kr., en á sama tíma hafa framlög ríkisins til 
stofnunarinnar lækkað úr 122 m.kr. árið 2Ó03 í aðeins 7 m.kr. á árinu 2007. 
Einnig ætti að vera mögulegt að afla stofnuninni aukinna sértekna með því að 
endurskoða gjaldskrár hennar, t.d. með tilliti til aukningar í 
fasteignaveðlánum bankanna.

3. Um breytingar á fasteignamati, sbr. 15.-19. gr.

Samband íslenskra sveitarfélaga er hlynnt þeim breytingum sem fram koma í 
frumvarpinu um árlega breytingu fasteignamats. Er miðað við að nýtt 
fasteignamat liggi fyrir 31. maí ár hvert í stað 31. desember áður, sem ætti að 
verða til mikils hagræðis bæði fyrir sveitarfélögin og gjaldendur. Einnig er 
sambandið sammála þeim breytingum á málsmeðferð við endurmat fasteigna 
sem lagðar eru til í 16. og 18. gr. frumvarpsins. Jafnframt er það álit 
sambandsins, með vísan til athugasemda við 17. gr. frumvarpsins, að sú 
breyting á endurmati á verðmæti fasteigna sem felst í frumvarpsgreininni 
hljóti almennt að horfa til framfara.

4. Um breytingar á skráningu fasteigna

í 6. gr. er lögð til sú breyting að nýskráning fasteigna fari fram á grundvelli 
umsóknar sem fellur í hlut sveitarfélaga að afgreiða. Með því er ætlunin að 
einfalda stofnun nýrra eigna þar sem ekki verður lengur þörf á að þinglýsa 
sérstöku stofnskjali um nýjar fasteignir. Eftir sem áður er þó gert ráð fyrir að 
Fasteignaskrá íslands og þinglýsingarstjóri gangi úr skugga um að lagalegum 
skilyrðum sé fullnægt áður en nýskráning er staðfest.

Sambandið vekur athygli á því að hér er um að ræða nýtt verkefni fyrir 
sveitarfélögin en óljóst er hve mikil aukin vinna felst í því fyrir starfsmenn
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sveitarfélaga. Að áliti sambandsins er eðlilegt að sveitarfélögin fái hlutdeild í 
því gjaldi sem innheimt verður fyrir nýskráningu eigna sem stofnaðar verða á 
grundvelli greinarinnar í samræmi við þeirra þátt í skráningarferlinu.

5. Fjárhagsleg áhrif á sveitarfélögin

Fjármálaráðuneytið hefur metið fjárhagsleg áhrif frumvarpsins fyrir 
sveitarfélögin í samræmi við samkomulag ríkis og sveitarfélaga frá 30. 
desember 2005. Sambandið er sammála þeirri niðurstöðu ráðuneytisins að 
greiðslur sveitarfélaga til Fasteignamats ríkisins muni lækka um 40 m.kr. á 
árinu 2008 vegna ákvæðis í 22. gr. Eins og áður segir lítur sambandið svo á 
að hér sé aðeins um eðlilega leiðréttingu að ræða og að með því sé fallist á 
athugasemdir sem sambandið gerði við frumvarp sem varð að lögum nr. 
165/2007.

Við það að ábyrgð á nýskráningu fasteigna og fullnaðarskráningu færist frá 
FMR til sveitarfélaganna, sbr. einkum 4. og 6. gr. frumvarpsins, er líklegt að 
verkefni sveitarfélaga aukist með tilheyrandi kostnaði fyrir þau. Rétt hefði 
verið að leggja mat á áhrif þessara breytinga í umsögn ráðuneytisins en að 
öðru leyti gerir sambandið ekki athugasemd við umsögnina. Hins vegar telur 
sambandið eðlilegt að sveitarfélög fái hluta af gjaldi fyrir nýskráningu 
fasteigna til að mæta þessum aukna kostnaði.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræðisviðs
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Fylgiskjal.

Fjármálaráðuneyti, 
fjárreiðu- og eignasskrifstofa:

Mat á áhrifum frumvarps til laga um breyting á lögum nr. 6/2001, 
um skráningu og mat fasteigna, með síðari breytingum.

(Gert í samræmi við samkomulag ríkis og sveitarfélaga, dags. 31. desember 2005.)

í frumvarpinu er lögð til breyting á a lið ákvæðis til bráðabirgða um að hvert 
sveitarfélag greiði Fasteignamati ríkisins gjald fyrir afnot af fasteignamati og kerfi til 
álagningar fasteignaskatta og fasteignagjalda og nemi gjaldið 0,006% af heildar- 
fasteignamati í sveitarfélaginu í stað 0,007% eins og nú er. Þetta er lagt til vegna meiri 
hækkunar fasteignamats 31. desember 2007 en áætlað var og þar með hærri greiðslum 
sveitarfélaga til Fasteignamatsins 2008 en gert var ráð fyrir í fjárlögum 2008 sem námu 
259 m.kr. Hækki fasteignamat frá 31. desember 2007 til 31. desember 2008 um 6% 
munu greiðslur sveitarfélaga til Fasteignamatsins nema 258,5 m.kr. verði framangreind 
breyting lögfest en mundu nema um 300 m.kr. að óbreyttum lögum. Verði fhamvarpið 
lögfest lækka greiðslur sveitarfélaga til Fasteignamats ríkisins um rúmar 40 m.kr. árið 
2008. í frumvarpinu eru ákvæði um framtíðarskipan á ákvörðun um greiðslur 
sveitarfélaga þess efnis að í gjaldskrá skuli kveða á um gjald sveitarfélaga fyrir afnot af 
fasteignamati og að gjaldskrá skuli endurskoðuð árlega með hliðsjón af kostnaði 
einstakra rekstrarþátta. Þann tilkostnað geta sveitarfélög sjálf haft áhrif á enda tilnefha 
þau einn fulltrúa af þremur i stjóm stofnunarinnar. Ekki er á þessu stigi ljóst hvaða áhrif 
breytingin mun hafa á kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga.


