
Framvarp til laga
um

jarðamat.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr-
Allar jarðeignir á landinu skal meta til peningaverðs 10. hvert ár, þó 

svo að fyrsta jarðamat eftir lögum þessum skal fara fram árið 1914 og svo hvert 
ár, er ártalið endar á 0.

Ef jörð verður fyrir miklum skemdum af völdum náttúrunnar eða verð- 
mæti hennar rýrnar til muna á annan hátt milli þess, sem lögákveðið jarðamat 
fer fram, getur eigandi krafist endurvirðingar. Sömuleiðis getur landsstjórnin látið 
nýtt mat fram fara á einstökum jörðum, er hækka stórkostlega i verði án til- 
kostnaðar af hálfu eiganda.

2. gr.
Hverja jörð skal meta eins og hún mundi sanngjarnlega seld eftir gæðum 

hennar. Til hliðsjónar við matið skal hafa tekjur þær, er fást af jörðinni, leigu- 



mála þann, sem er eða álist hæfilegur, verð það, er jörðin hefir verið seld fyrir 
siðustu 10 ár áður en matið fór fram og virðingar til lántöku og veðsetningar. 
Jarðir skulu metnar i hundruðum króna og skal matsverð hverrar jarðeignar 
standa á heilu hundraði.

3. gr.
Við jarðamat skal hver jörð, sem hefir sjerstök bæjarhús og afskift tún 

og engi með ákveðnum ummerkjum og er sjereign, metin út af fyrir sig hvort 
sem jörðin hefir áður talist lögbýli eða hjáleiga.

Verði ágreiningur um þetta eða vafasamt þyki, hvort jarðeign, sem er 
sundurskift milli fleiri eigenda skuli metin i einu lagi, sker stjórnarráðið úr þeim 
ágreiningi.

4. gr.
Með hverri jörð skal meta hús þau, er henni fylgja og höfð eru til á- 

búðarnota, nema þau sjeu í eign annars en jarðeiganda, sömuleiðis allskonar 
hlnnnindi og ítök i annara lönd.

Með jörðum skulu eigi metin innstæðukúgildi eða annað lausafje, er jörð 
kann að fylgja.

5- gr.
Afrjettarlönd þau, sem eru sameign sveitarmanna og einungis notuð til 

uppreksturs, skal eigi meta sjerstaklega, en aftur á móti ber að taka upprekstrar- 
rjettinn til greina við mat jarða þeirra, er hann eiga.

Þrætulönd milli jarða skulu ekki verðlögð sjer i lagi, en við matið skal 
þeim skift jafnt milli jarða þeirra, er eigna sjer löndin.

6 gr.
Jarðamat skal fram fara i júnimánuði og matið skal framkvæmt af skatta- 

nefndum samkvæmt reglugerð, er stjórnarráðið semur.
Matsgerðir skulu framlagðar 1. dag júlimánaðar á þingstað hreppsins eða 

öðrum hentugum stað, er auglýstur skal fyrirfram, og liggja þar til sýnis til loka 
sama mánaðar. Að þvi búnu skulu þær sendar formanni yfirskattanefndar.

7. gr.
Við mat jarða skal gefa eiganda eða umráðanda kost a að vera viðsladd- 

ur og koma fram með þær skýringar, er hann óskar, að teknar verði til greina 
við matið. Sje hann óánægður með mat það, sem sett er á jörðina, skal hann 
bera upp kæru sina brjeflega fyrir formanni yfirskattanefndar fyrir 31. dag júli- 
mánaðar. Innan sama tima er hverjum jarðeiganda heimilt að kæra yfir þvi, að 
aðrar jarðir sjeu of lágt metnar. Yfirskattanefnd fellir úrskurð um kæruna og 
tilkynnir úrskurðinn kæranda og skattanefnd þeirri, er hlut á að máli, og er þvi 
máli þar með ráðið til lykta.

8. gr.
Yfirskattanefnd skal endurskoða mat allra jarðeigna í umdæmi sinu og 

ef henni virðist eitthvað vera óljóst eða rangt, getur hún heimtað nánari skýr- 
ingar og skal siðan lagfæra jarðamatið eftir þvi sem henni þykir rjett vera.



Innan septembermánaðarloka skal formaður yfirskaltanefndar afgreiða 
matsgerðirnar til stjórnarráðsins.

9. gr.
Samkvæmt matsgerðum skattanefnda með þeim breytingum, er á jarða- 

matinu hafa orðið við úrskurð eða endurskoðun yfirskattanefnda lætur lands- 
stjórnin semja jarðabók fyrir alt landið, er gildir sem gjaldstofn fyrir fasteignar- 
skatti af jarðeignum um næstu 10 ár, með þeirri takmörkun, sem segir i 1. gr. 
Jarðabókin skal prentuð og send ókeypis öllum þeim, er fá Stjórnartiðindin kaup- 
laust. Breytingar þær, sem verða á mati jarða milli þess, sem lögákveðið jarða- 
mat fer fram, skal birta í A-deild Stjórnartíðindanna.

10. gr.
Allan jarðamatskostnað skal greiða úr landssjóði. Þó skal sá, er krefst 

endurvirðingar milli þess, sem lögákveðið jarðamat fer fram greiða kostnaðinn 
við virðinguna, nema verðið breytist um Vio eða meira.

11. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin tilskipun 1. april 1861 um lög- 

gilding nýrrar jarðabókar fyrir ísland.

A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er komið frá skattamálanefndinni, sem skipuð var árið 
1907, og stendur það i sambandi við frumvarp um fasteignarskatt, sem einnig er 
lagt fyrir þingið. Á frumvarpi nefndarinnar hefir að eins verið gerð sú breyting 
á 4. gr., að hús á jörð, sem ekki eru eign jarðareiganda, skuli ekki metin með 
jörðinni. Það virðist ekki sanngjarnt, að jarðeigandi greiði skatt af öðrum fast- 
eignum en þeim, sem hann á, einkum þar sem hann hefir ekki rjett til að krefj- 
ast endurgjalds af leiguliða nema á litlum hluta skattsins, en á sumum jörðum 
eru dýrar húseignir, sem mundu hleypa allmikið fram verði jarðarinnar, eign 
leiguliða.


