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Frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga og gatnagerðargjald

Á fundi borgarráðs í dag var lögð fram umsögn borgarlögmanns frá 6. þ.m. um frumvarp til 
laga um breytingar á lögum tekjustofiia sveitarfélaga nr. 4/1995, og lögum um 
gatnagerðargjald nr. 153/2006.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti.

e.u.

Alþingi 
Erindi nn Þ 7/Y 

kúmudagur 12. i  2009
Reykjavík, 8. janúar 2009 

R08120076 
175 

ÓKH/újþ

Afrit:
Borgarlögmaður



borgarlögmaður
Reykjavíkurborg

Reykjavík, 6. janúar 2009 
R08120076 

175 
EKG

UMSOGN

Viðtakandi: Borgarráð

Sendandi: Borgarlögmaður

Umsögn um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, og lögum um 
gatnagerðargjald, nr. 153/2006, með siðari breytingum.

Með bréfi samgöngunefndar Alþingis, dags. 11. desember sl. var óskað umsagnar 
Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 
nr. 4/1995, og lögum um gatnagerðargjald, nr. 153/2006, með síðari breytingum, þskj. 228 - 
185. mál. Undirrituð hefur farið yfir frumvarpið og gerir eftirfarandi athugsemdir.

Reykjavíkurborg fagnar þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu og gerir ekki 
athugasemdir við þær breytingar sem snúa að breytingu á lögum um gatnagerðargjald, nr. 
153/2006, með síðari breytingum.

Hins vegar telur Reykjavíkurborg ríka ástæðu til að bæta fasteignaskatti áranna 2007 og 2008 
við þá upptalningu sem fram kemur í 1. gr. frumvarpsins. Verður að líta til þess að á 
grundvelli vanskila á fasteignaskatti fyrir árið 2007 hefur verið beðið um uppboð á fasteign 
um 400 greiðenda af 1500 sem voru í vanskilum við Reykjavíkurborg með fasteignaskatt 
ársins 2007 í ársbyrjun 2008. Til samanburðar var beðið um uppboð á fasteign um 100 
greiðenda vegna ársins 2006. Svigrúm sveitarfélaganna til að mæta greiðsluvanda 
fasteignaeigenda nú er lítið þar sem lögveðsrétturinn vegna ársins 2007 er einungis til ársins 
2009. Sveitarfélögin þurfa því að leita fullnustu kröfunnar í síðasta lagi í janúar 2009 ef 
lögveðsrétturinn á ekki að tapast.

Þá er fyrirséð að vanskil um 2000 greiðenda á greiðslu fasteignaskatts fyrir árið 2008 verða 
send til lögfræðilegrar innheimtu nú í janúar 2009. Það eru um 500 fleiri en á árinu á undan. 
Efnahagsástandið er því farið að setja verulega mark sitt á vanskil fasteignaskatts og fyrirséð 
að krefjast verður uppboðs á þeim fasteignum sem undir eru í árslok 2009 að óbreyttum 
lögum. Sömu rök og tilgreind eru í greinargerð með umræddu frumvarpi eiga því við um 
svigrúm í innheimtu á fasteignasköttum fyrir árin 2007 og 2008 og eiga við fyrir 
fasteignaskatta vegna áranna 2009 og 2010. Þá er bent á að um ívilnandi ákvörðun væri að 
ræða sem væri sett með hagsmuni greiðenda í vanskilum að leiðarljósi. í ljósi þess sem að 
framan er rakið er lagt til að fasteignaskatti vegna áranna 2007 og 2008 verði bætt inn í 1. gr. 
frumvarpsins þannig að hann verði einnig tryggður með fjögurra ára lögveðsrétti.
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