
Wd. 400. I'rum varp

til laga um bæjargjöld i Reykjavik.

F lutningsm aður: Jörundur Brynjólfsson.

I. K A F L I.

Um tekjuskatt.

S k a t t s k y l d a .

1. gr.

Tekjuskatt skal greiða i bæ jarsjóð samkvæmt ákvæðum þeim , er bjer 
fara á eftir:

A f tekjum frá o g með 500 kr. að 800 kr. 1%
— — — — — 800 —  — 1100 — l 1/*0/®

— — — — — 1100 —  — 1400 — 2°/o
— — — — — 1400 —  — 1700 — 27*%
— — — — — 1700 —  — 2100 — 3%
— — — — — 2100 —  — 2600 — 3V*°/o
— — — — — 2600 —  — 3100 — 4°/o
— — — — — 3100 —  — 3700 — 4V*%
— — — — — 3700 —  — 4300 — 5°/o
— — — — — 4300 —  — 5000 — 5V*°/o
— - - — — — 5000 —  — 6000 — 6°/o
— — — — — 6000 — 10000 — 67 »%
— — — — — 10000 —  — 15000 — 7°/o
— — — — — 15000 —  — 22000 — 7 7 í#/o

— — — — - - 22000 —  — 30000 — 8°/o
— — — — — 30000 —  — 40000 — 87*0/o
— — — — — 40000 —  — 50000 — 9°/o
A f þv i sem y fir  er 50000 kr. greiðist 10°/o.

2. gr.

E f þö rf gerist, til þess að ná samræmi m illi tekjuskattsupphæðar 
þeirrar, er greiða skal eitthvert ár, og tekjuskattsupphæðar þeirrar, er bæjar- 
stjórn befir áætlað á fjárhagsáætlun fy rir það ár, má lækka eða bækka hundr- 
aðstölur þær, sem ákveðnar eru i 1. gr., m eð þv i að margfalda þær allar, 
hverja fyrir sig, með sömu hreyfitölu. Hreyfitala þessi má aldrei vera lægri 
en 0,60 og aldrei hærri en 1,40, nema */j blutar bæjarstjórnar sam þykki og 
stjórnarráðið staðfesti.



3. gr.

Skattinn greiða:
1. A llir  þeir, sem búsettir eru i Reykjavik, og það eins þótt þeir dvelji

um stundarsakir utanbæjar, hjer á landi eða í útlöndum, án þess að flytja

sig búferlum úr bænum.
2. Sjerhver sá einstaklingur, fjelag eða stofnun, sem rekur arðsama 

atvinnu eða á hlutdeild í slíkri atvinnu eða slarfrækslu í bænum 4 mánuði 
ársins eða Iengur, þótt ekki eigi heim ili í bænum.

3. Öll hlutafjelög, samlagshlutafjelög og önnur fje lög m eð takmarkaðri 
ábyrgð, sem heim ilisfang eiga í bænum, nema tekjuafgangi sje einungis varið 
til velgerðar- eða mannúðarfyrii tækja. Enn frem ur fram leiðslufjelög, samvinnu- 
fjelög, pöntunarfjelög og önnur slik fje lög með heimilisfangi í bænum, sem 
hafa þann tilgang að starfa til efnahagsmuna fy rir fjelagana, og það eins þótt 
afrakstur sá, sem verða kann a f starfseminni, sje eigi allur, eða að hluta, tal- 
inn fjelaginu sem slíku til tekna, samkvæmt fyrirkom ulagi þvi, sern er á
starfsemi þess og reikningsfærslu. Stofnanir þær, er hjer voru  nefndar, en 
ekki eru heimilisfastar hjer í bænum, greiða skatt, e f þær ástæður eru fyrir 
hendi, sem getið er i 2. lið. Um boðsm enn utanbæjarQelaga bera einnig ábyrgð 
á skattgreiðslunni.

4. gr.

Undanþegnir skattskyldu eru þeir menn, fje lög eða stofnanir, sem
samkvæmt ákvæðum gildandi laga eru sjerstaklega undanþegnir skattskyldu 
til bæjarins.

5. gr.

Með þeim undantekningum og takmörkunum, sem síðar greinir, teljast 
allar árstekjur skattgreiðanda til skattskyldra tekna hans, hvort sem þær eru 
fengnar í bænum eða ekki og hvort sem um er að ræða peninga eða fjár- 
muni, sem metnar verða til peninga, svo sem tekjur:

a. A f  sjávarútveg, siglingum, verslun, verksm iðjuiðnaði, iðnaði, hand- 
iðn, jarðræ kt eða sjerhverri annari atvinnu eða starfsemi; enn fremur allar 
tekjur, sem telja má endurgjald fyrir starfsemi i þágu vísinda, lista og bók- 
menta, eða fyrir vinnu, greiða eða aðstoð, hvernig sem henni kann að 
vera varið.

b. A f hverskonar leigu a f fasteign eða lausafje, eða rjetti til að nota 
fasteign eða lausatje annara án endurgjalds. Húsnæði það, sem eigandinn býr 
sjálfur i, telst honum til tekna eftir þeirri leigu, sem hann hefði getað fengið 
fyrir það, e f hann hefði leigt það öðrum.

c. A f  embætti eða stöðu, svo sem föst laun, aukatekjur, embættisbú- 
staður, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald fyrir skrifstofukostnað (sbr. 7. 
gr. b. að því er snertir skrifstofukostnað embættismanna), enn frem ur a f eftir- 
launum, biðlaunum, gjöfum , styrkveitingum, lifeyri, hverju nafni sem nefnist, 
próventu og öðru slíku.

d. A f vöxtum eða arði a f hverskonar skuldabrjefum, hlutabrjefum og 
öðrum  innlendum eða útlendum verðbrjefum , a f kröfum  manna á hendur



öðrum  og a f fje er maður hefir lánað öðrum  utanlands eða innan, hvort sem 
er gegu veði eða skriflegri skuldbindingu eða ekki.

e. A f happdrætti eða öðrum  spilum og veðfje.
A ð þvi er snertir utanbæjarfjelög og þá skattgreiðendur, sem taldir eru 

i 3. gr. 2. lið, kom a að eins þær tekjur til greina, sem nefndar eru i þeim lið.

6. gr.

T il tekna telst ekk i:
a. Sá eignaauki, sem stafar a f því, að fjárm unir skattgreiðanda hækka í 

verði — hins vegar kemur heldur ekki til frádráttar tekjum, þótt slíkir fjárm unir 
lækki í verði — , heldur eigi tekjur, sem stafa a f sölu á eignum skattgreiðanda 
(þar m eð talin verðbrjef), nema slik sala falli undir atvinnurekstur hlutaðeig- 
andi skottgreiðanda, t. d. fasteignasala sem atvinnurekstur, eða salan fer fram 
i gróðavonarskyni (spekulationsskyni); þegar svo stendur á, telst verslunar- 
hagnaðurinn a f sölunni til tekna, og eins getur tap á sölunni kom ið til frá- 
dráttar tekjum skattgreiðanda. .

b. Eignaauki, sem stafar a f arftöku, fyrirfram greiðslu  upp i arf, fallinn 
eða ófallinn, a f giftingu, útborgun lifsábyrgðar, brunabóta og þess háttar.

c. Tekjur, sem stafa a f eyðslu höfuðstóls eða lántöku.
d. Dagpeningar og endurgreiðsla ferðakostnaðar, hvorttveggja v ið  vinnu 

i þarfir hins opinbera, sem er þess eðlis, að skattgreiðandi verður að dvelja 
utan bæjarins.

Eignaauki sá, sem um ræðir í a ) og b ), og eignarýrnun sú, sem verð- 
rýrnun fjármuna leið ir a f sjer, kem ur þess vegna að eins til greina að svo 
miklu leyti, sem arður sá, er eignirnar gefa, hefir aukist eða m inkað, og þá að 
eins upphæð sú, sem arðsaukinn eða arðsrýrnunin nemur.

7. gr.

Þegar reikna skal skattskyldar tekjur, ber að draga frá :
a. Rekstrarskostnað, þ. e. þau gjöld, sem á árinu ganga til að afla tekn- 

anna, tryggja þær og halda þeim við, þar á m eðal vextir a f þinglýstum veð- 
skuldum.

b. Frá embæltistekjum þann skrifstofukostnað o. s. frv., sem embætt- 
isreksturinn hefir haft í fö r með sér.

c. Að því er snertir þau fjelög, sem heima eiga í bænum og nefnd eru 
i 3. gr. 3. lið, ber að draga frá tekjunum 4 °/o a f innborguðu hlutaQe eða 
stofnQe.

Ákveða má samkvæmt reglugerð þeirri, sem nefnd er i 35. gr., hvort 
og að hve miklu leyti ber að laka tillit til endurtryggingar, þegar ákveða skal 
skattskyldar tekjur útlendra ábyrgðarQelaga.

Tekjur fram leiðslufjelaga, samvinnuQelaga, pöntunarfjelaga og annara 
slikra fjelaga, sbr. 3. gr. 3., 2. málsgrein, ákveður skattaráð þannig, að fjelag- 
inu sje gert sem hreinar tekjur sá hundraðshluti af viðskiftaveltu fjelagsins 
það ár, sem skatturinn er m iðaður við, sem telja má að samsvari hagnaði 
þeim, er fjelagsmenn hafa haft a f starfsemi fjelagsins. Þessi hundraðshluti skal 
ákveðinn að fengnum upplýsingum stjórnenda fjelagsins um viðskiftaveltuna



og þau önnur atriði, sem stjórnendurnir óska að gefa upplýsingar um, og má 
hann aldrei fara fram úr 10%  a f viðskiftaveltunni.

Tekjur þær, sem samkvæmt framanskráðu koma til greina við ákvörð- 
un skatts, eru skattskyldar án tillits til þess, hvernig þeim  er varið, þar a f leið- 
andi jafnt livort sem skattgreiðandi ver þeim sjer eða heim ili sínu til viður- 
væris, til hjúahalds, til nytsemdar eða munaðar, til að afla sjer fjár, til um- 
bóta á eignum sínum, færa út atvinnu sina eða arðsöm fyrirtæki, til gjafa eða 
á annan hátt, þar á m eðal til lifsábyrgðar eða annarar persónutryggingar.

8. gr.

Húsráðanda ber að greiða skatt af tekjum alls sifjaliðs sins; til sifja- 
liðs telst kona, sem er að samvistum m eð manni sinum, þótt hún eigi 
sjereign, og börn þau, sem húsráðandi elur önn fyrir — þar m eð talin fóst- 
urbörn og kjörbörn —  nema þau hafi heim ili út a f fyrir sig, en hins vegar 
ekki aðrir ættingjar manns, sem hann hefir tekið á heim ili sitt, nje heldur hjú 
eða annað aðstoðarfólk, sem ráðið er gegn kaupi eða öðru endurgjaldi.

Hafi konan tekjur eða eigi hún sjereign, má e f þ ö rf gerist krefjast þess, 
að liún greiði a f sínu fje þann hluta skattsins, sem samsvarar tekjum liennar. 
Hafi bóndi greitt hennar hlut a f skattinum, getur hann krafist endurgreiðslu 
hjá konunni.

Konu, sem slitið hefir samvistum við mann sinn, ber að telja sjálf- 
stæðan skattgreiðanda.

9. gr.

Fyrir hvert barn, sem í byrjun þess almanaksárs, þegar skatturinn er 
lagður á, er yngra en 14 ára, ber að draga frá tekjunum kr. 150.00, e f börnin 
eru 1 eða 2, en 200 kr. fyrir hvert barn, sem er umfram tvö. — A f  lægri tekj- 
um skaltskyldum en 500 krónum greiðist enginn skattur.

A f öllum  tekjum ber að sleppa þvi, sem afgangs verður þegar tekju- 
hæðinni er deilt með 50. '

Hundraðsgjald það, sem greiða ber i skatt samkvæmt 1. gr., skal miða 
við tekjurnar, eftir að það, sem talið er í þessari grein, er dregið frá þeim.

10. gr.

Skattinn ber að m iða við tekjurnar næsta almanaksár á undar. niður- 
jöfnuninni, nema annað sje venjulegt rekstrarár i atvinnugrein hlutaðeiganda 
eða hann gefi sjálfur upp tekjur sínar og sýni jafnfram t, að hann noti annað 
reikningár en almanaksárið. Þegar þannig er ástatt, getur skattaráðið látið það 
rekstrar- eða reikningsár, sem um er að ræða, koma í staðinn fyrir almanaks- 
árið.

N i ð u r j ö f n u n  s k a t t s i n s .

11. gr.

Skattaráðið skal jafna niður tekjuskatti. í ráðinu skulu vera 7 menn, 
form aður og sex menn aðrir. Form aður skal skipaður a f stjórnarráðinu, að



fengnum tillögum  bæjarstjórnar, og nefnist hann skaltstjóri. Skal hann hafa 
að árslaunum 4000 kr. Hann annast allan undirbúning undir störf ráðsins og 
fram kvæ m dir fyrir þess hönd. Hann skal og skyldur til að annast önnur störf, 
sem snerta skattamál bæjarins, þau er fy rir hann kunna að vera lögð með 
lögum  og reglugerðum. Skrifstofukostnað fær hann gieiddan samkvæmt 
reikningi.

A f hinum 6 skattaráðsmönnum kýs bæjarstjórnin 2 til 6 ára og 2 
varam enn, sem taka sæti i ráðinu í forfö llum  aðalmanna. Fer kosning þess- 
ara manna fram i nóvem bermánuði, og gild ir til 6 ára í senn, þannig, að 
annar fer frá 3. hvert ár. í  fyrsta skifti ræður hlutkesti, hvor frá skuli fara.

H in ir 4 skattaráðsmennirnir og 4 varamenn skulu kosnir almennum 
kosningum til 6 ára i senn, þannig, að 2 fari frá 3. hvert ár. í fyrsta skifti 
ræður hlutkesti hverjir fara frá. Þessir skattaráðsmenn skulu og kosnir í 
nóvembermánuði. Kosningarrjett og kjörgengi til skattaráðsins hafa þeir bæj- 
arbúar, sem kosningarrjett og kjörgengi hafa til bæjarstjórnarinnar, og skal 
kosningin fara fram og henni hagað á sama hátt og eftir sömu reglum eins 
og kosning til bæjarstjórnar.

Varam enn eru þeir, sem næstan atkvæðafjölda fá þeim, sem kjörn ir 
eru, og skal sú atkvæðatala ákveðin eftir sömu reglum sem atkvæðatala 
hinna kjörnu aðalmanna.

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í skattaráð, og eru þeir 
einir undanþegnir þeirri skyldu, sem eru bæjarfulltrúar og þeir, sem eru 
undanþegnir skyldu til að taka v ið  kosningu i bæjarstjórn. Sá, sem heíir setið
1 skattaráði 6 ár, er eigi -skyldur að taka við kosningu á ný, uns sex ár eru
liðin frá þvi að hann gekk úr ráðinu.

Aðalm enn i skattaráði, utan skattstjóra, skulu fá 300 kr. þóknun ár- 
lega fyrir starfa sinn. Varam enn skulu fá 8 kr. þóknun fv r ir  hvern dag, er 
þeir eru að störfum í skattaráðinu.

Kostnaður við  skattaráðið greiðist úr bæjarsjóði.
Form aður ákveður dag og stund fyrir fundi skattaráðsins. T il þess að 

skattaráð geti lagt á skalt, eða kveðið upp úrskurð, svo að gilt sje, verður 
rneira en helm ingur skattaráðsmanna að vera viðstaddur.

í  skattaráðinu ræður afl atkvæða úrslitum. E f atkvæði eru jö fn , ræður 
atkvæði formanns úrslitum.

12. gr.

í  yfirskattaráði eiga sæti 5 menn. Einn skal skipaður a f stjórnarráð- 
inu; skal hann hafa lögfræ ðipróf það, er gefur rjett til embætta hjer á landi; 
er hann form aður ráðsins. Hina 4 skipar bæjarstjórnin m eð hlutfallskosningu,
2 úr flokki bæjarfulltrúa og 2 ulan bæjarstjórnar. Einn varaform aður og 4 
varainenn skulu skipaðir á sama hátt, og taka þeir sæti í ráðinu í forföllum  
hinna. Skipun yfirskattaráðsmanna og varamanna fer fram í nóvem ber, og 
gild ir til 6 ára í senn. Nú  gengur bæjarfulltrúi, sem er í yfirskattaráði, úr
bæjarstjórn, og kýs þá bæjarstjórnin annan bæjarfulltrúa í hans stað, fyrir
það sem eftir er kjörtímabilsins. Sami maður getur eigi átt sæti í skattaráði 
og yfirskattaráði á sama tima.

Það er borgaraleg skylda að taka við  kosningu í yfirskattaráð, og eru



þeir einir undanþegnir þeirri skyldu, sem eru undanþegnir skyidu til að taka 
v ið  kosningu í bæjarstjórn. Sá, sem setið hefir í yfirskattaráði 6 ár, er eigi 
skyldur að taka við kosningu á ný, uns 6 ár eru liðin  frá því að hann gekk 
úr ráðinu.

Yfirskattaráðsmenn, aðalmenn og varamenn, skulu fá 8 kr. þóknun 
fyrir hvern dag, er þeir eru að störfum. Kostnaður v ið  skriftir og brjefasend- 
ingar greiðist eftir reikningi. Ö ll útgjöld greiðast úr bæjarsjóði.

Form aður ákveður dag og stund fyrir fundi yfirskattaráðs. T il þess að 
yfirskattaráð geti kveðið upp úrskurð, svo að gilt sje, verður meira en helm- 
ingur yfirskattaráðsmanna að vera viðstaddur.

í yfirskattaráði ræður afl atkvæða úrslitum. E f atkvæði eru jö fn , ræður 
atkvæði formanns úrslitum.

13. gr.

Jafnframt skýrslum þeim , er um ræðir í 1. 13. sept. 1901, um 
manntal i Reykjavík, skal hver húseigandi eða húsráðandi skyldur að gefa 
sjálfur, að við lagðri alt að 500 króna sekt, er rennur í bæjarsjóð, skýrslu um 
alla þá einstaklinga, stofnanir, Qelög, verslanir, atvinnufyrirtæki o. s. frv., er í 
húsinu eru, með þeim upplýsingum, sem ákveðið verður i sjerstakri reglu- 
gerð, sem bæjarstjórnin setur en stjórnarráðið staðfestir, á þar til búin eyðu- 
blöð, sem skattaráðið lætur útbýta. Skal húseigandi eða húsráðandi sjálfur 
eða umboðsmaður hans undirrita skýrsluna, og afhendist hún um leið og hin 
venjulega manntalsskýrsla.

Samskonar skýrslu um þá, sem flytja kunna í húsið eftir afhending 
eyðublaðsins, skal sá húseignndi eða húsráðandi, er lætur hlutaðeiganda í tje 
húsnæðið athenda skattstjóra innan 8 daga eflir að sá, er um ræðir, flutli í 
húsið. Á  sama hátt skal tilkynna, er einhver flytur úr húsinu.

14. gr.

Að fengnum þessum skýrslum sjer skattstjóri um, að gerð sje skrá 
y fir þá menn, stofnanir og fjelög, sem skattskyld eru. Skrá þessi skal samin 
eftir fyrirm ynd, er bæjarstjórnin ákveður, og skal lok ið  samningu hennar 
fyrir 31. des. næstan á eftir.

15. gr.

Skattaráðið sjer því næst um, að öllum  þeim, sem álítast verða skatt- 
skyldir samkvæmt 13. gr., sje fyrir 15. janúar ár hvert send eyðublöð undir 
skýrslu um tekjur sinar eða viðskiftaveltu, sbr. 3. gr. 3, 2. málsgr.; eyðublöð 
þessi skulu samin ettir fyrirm ynd, sem stjórnarráðið samþykkir. Skýrslur 
þessar skulu því næst sendar skattstjóra undirskrifaðar fyrir 1. febrúar næsl á 
eftir. Þó  eiga þeir, sem lögum  samkvæmt eru skyldir að halda verslunar- 
bækur, rjett á að fresta þvi að afhenda skattskýrslu sína til loka febrúarmán.

Enn frem ur getur skattaráðið, samkvæmt umsókn, í sjerstökum tilfell- 
um gefið skattgreiðendum enn frekari frest, e f þeir sanna, að þeir vegna alveg 
sjerstakra ástæðna við  reikningsfærslu sina geti ekki gefið nákvæma skýrslu 
um tekjur sinar áður en greindir frestir eru liðnir.

Skýrslur þær, er um ræðir i grein þessari, skulu undirritaðar m eð



eigin hendi skattgreiðenda. Lögráðam aður ólögráða manns skal undirrita 
skýrsluna fyrir hönd skjólstæðings sins.

16. gr.

Auk þess, sem segir i 15. gr., skal skattstjóri sjá um, að auglýst sje í 
tveim  viðlesnum blöðum  i Reykjavík, eigi seinna en viku fy rir 1. febrúar ár
hvert, að skattaráðið byrji ákvörðun tekna gjaldenda 1. febrúar, og jafn fram t
skora á menn að senda skattaráðinu skýrslu um tekjur sínar.

17. gr.

1. febrúar ár hvert, eða næsta virkan dag þar á eftir, e f 1. febrúar er
helgur dagur, byrjar skattaráðið ákvörðun skattskyldra tekna gjaldenda.

Fyrst skal ákveða tekjur skattaráðsmanna sjálfra, og ber hlutaðeiganda 
að vikja frá á raeðan sú ákvörðun fer fram. Eigi mega skattaráðsmenn held- 
ur taka þátt i skattmati fyrir ættingja sína í beinum ættlegg upp á við eða 
niður á við, maka sinn eða systkini.

Þ v í næst eru rapnsakaðar þær skýrslur skattgreiðenda, er kom ið hafa. 
E f ætla má, að slík skýrsla sje o f lág, skal bjóða hlutaðeiganda að mæta á 
fundi ráðsins til að láta þvi í tje upplýsingar eða sannanir, og ákveður ráðið 
því næst tekjur hans, hvort sem hann hefir mætt eða ekki. D velji hann utan- 
bæjar, eða e f eigi er kunnugt um dvalarstað hans, og hafi hann ekki umboðs- 
mann hjer i bænum, sem ráðinu er kunnugt um, má hækka skattstofn hans, 
án þess að skylt sje að skora á hann að láta i tje frekari skýringar eða upp- 
lýsingar.

Þ v í næst eru ákveðnar tekjur annara skatigreiðenda, og skal, e f full- 
nægjandi upplýsingar og skilriki fy rir tekjum einstakra skattgreiðenda eru 
ekki fyrir hendi, styðjast við, hvað ætla má að framfærslu hans sjálfs og 
heim ilis hans muni kosta, m iðað við  stærð þess og lifnaðarháttu og annað, 
sem kunnugt er um fjárhagsástæður bans, og hversu atvinnurekstur hans er 
arðsamur og yfirgripsm ikill.

E f skattaráðsmaður er ósam þykkur ákvörðun tekna einhvers eða þeim 
grundvallarreglum , sem skattaráðið hefir farið eftir, getur hann bókað mótmæli 
sin i gerðabókina.

Pegar sjerstakar ástæður, svo sem veikindi, mannslát, erfiðar heim ilis- 
ástæður og þvi um lfkt, mælir m eð þvi að skattgreiðanda sjeu ekki taldar til 
skatts allar skattskyldar tekjur hans, getur skattaráðið samkvæmt umsókn á- 
kveðið hæfilegan frádrátt á skattskyldum tekjum hans. Slikar ákvarðanir skulu 
jafnan tilkyntar bæjarstjórn.

18. gr.

A llir  embættismenn og aðrir, er opinber störf hafa á hendi, sömu- 
leiðis stjórnendur banka, vátryggingarfjelaga, hlutaíjelaga, lánsfjelaga, spari- 
sjóða og annara slíkra stofnana, eru skyldir að gefa, í fyrirskipuðu, stuttu 
form i, allar þær skýrslur, er þeir geta i tje látið og mega verða skattaráðinu 
til leiðbeiningar við starf þess, svo sem skýrslur um starfslaun, skuldabrjef, 
þinglesin veðskuldabrjef, sparisjóðsinnieign, veðvottorð, fje óm yndugra o. s. frv.

Skorist nokkur undan að gefa þær skýrslur, er krafist er a f honum,



sker stjórnarráðið ur, hvort hann sje skyldur til þess, og getur, e f þörf kref- 
ur, lagt v ið  dagsektir, uns skýrslurnar eru gefnar.

19. gr.

Ákvörðun tekna skal lok ið  fyrir 10. mars, og skal þá ja fn fram t lok ið 
útreikningi skattsins fy rir hvern gjaldanda, eins og hann mundi verða sam- 
kvæmt ákvæðum 1. gr., og samlagningu skattupphæðar alira skattgreiðenda. 
Skal skattaráðið síðan ákveða hreyfitölu þá, er nota skal samkvæmt ákvæð- 
um 2. gr., þannig, að samtöluupphæðin á skatti allra skattgreiðenda verði 5 — 
10°/o hærri en skatturinn allur er áætlaður a f hæjarstjórn á Qárhagsáætlun 
þeirri, er gild ir fyrir yfirstandandi skattár. Skal síðan gerður fullnaðarútreikn- 
ingur á skattinum og tekjuskattskráin samin i samræmi við  þetta, samkvæmt 
fyrirm ynd, er bæjarstjórn setur, og skal því lok ið  fyrir 15. mars. Þann dag 
skal leggja fram samkvæmt auglýsingu, sem áður hefir verið  birt, skrá yfir 
ákvörðun tekna þeirra skattgreiðenda, sem ekki bafa gefið skýrslu sjálfir eða 
ekki sent slika skýrslu i tæka tið. Skrá þessi skal liggja fram m i á hentugum 
stað bæjarbúum til sýnis. Á  þessa skrá ber einnig að taka þá, sem skatt- 
skyldir eru samkvæmt 3. gr. 3. lið, án tillits til hvort þeir hafa sent skýrslu 
eða ekki. Samtímis ber að senda þeim , er sent hafa skýrslu, sem ekki hefir 
verið tekin til greina, sjerstaka tilkynningu þar að lútandi, og skal þess ja fn - 
framt getið, hversu m iklar tekjur þeim hafa verið  gerðar. Ekki má birta skrá 
þessa nje hluta a f henni i blöðum  eða á annan hátt.

í  siðasta lagi 23. mars skal skattaráðið senda borgarstjóra staðfest af- 
rit a f tekjuskattskránni til notkunar við innheimtu skattsins.

Frá 15,— 31. mars er þeim, sem teknir hafa verið á þessar skrár, 
heim ilt að bera fram kærur sinar viðvikjandi þeim  ákvörðunum, sem snerta 
þá sjálfa. Á  sama tíma er sjerhverjum  heim ilt að kæra það, e f skattskyldum 
manni hefir verið slept a f skránni eða tekjur hans metnar of lágt, svo og 
hver önnur atriði, sem að einhverju leyti snerta ákvörðun skattsins.

Kærur skal senda skattaráðinu skrifiega, og getur blutaðeigandi krafist 
þess, að honum verði veitt tækifæri til að gefa munnlega frekari skýringar, 
sem hann kann að vilja láta í tje. Ber þá að taka slika kröfu til greina.

20. gr.

1. apríl, eða næsta virkan dag, svo og næstu daga heldur skattaráðið, 
ef með þarf, fund, einn eða fleiri, til að rannsaka kærur þær, sem fram hafa 
komið. Á  fund þennan skal boða þá, sem óskað hafa að bera fram frekari 
skýringar og upplýsingar, sem þeim kann að þykja ástæða til. Hafi kom ið 
fram umkvörtun um, að skattskyldum manni hafi verið  slept eða tekjur hans 
taldar o f lágt, ber bæði að skýra skattgreiðanda og þeim, sem kært hefir, frá, 
hve nær þeir skuli mæta fyrir skattaráðinu í tilefni a f þessu, e f þeir óska þess.

Pegar skattaráðið hefir rannsakað kærur þær, sem fram hafa kom ið, 
ákveður það, hvaða breytingar gera skuli á ákvörðun tekna.

Það sendir þeim, sem skattur hefir verið lagður á eða hann hækkaður 
á, og þeim, sem sent hafa kærur, sem ekki hafa verið teknar til greina að 
öllu leyti, skriflega tilkynningu þar að lútandi; einnig skýrir það þeim frá, að 
þeim  sje heimilt, e f þeim  sýnist svo, að kæra til yfirskattaráðs, að sú kæra



verði að vera skrifleg og að hana verði að senda til yfirskattaráðs innan 14 
daga. Skýrsla um úrskurði skattaráðsins á kærum skal ja fn fram t send borg- 
arstjóra. Því, sem um ræðir i grein þessari, skal skattaráðið hafa lok ið fyrir
1. maí.

21. gr.

E f einhver skattgreiðandi v ill ekki hlita úrskurði skattaráðs um kæru 
sína, getur hann áfrýjað úrskurðinum til yfirskattaráðs, e f hann gerið það 
innan 14 daga frá því að skatfaráðið hefir sent honum tilkynningu um úr- 
skurð sinn á kæru lians. Enn frem ur getur bæjarstjórn áfrýjað úrskurði skatta- 
ráðsins til yfirskattaráðsins, e f hún gerir það innan 14 daga frá því að henni 
barst skýrsla skattaráðs um úrskurð þess á kærum.

22. gr.

Y firskattaráðið gefur úrskurð um áfrýjunarkærur þær, er fram  hafa 
kom ið á rjettum tíma. Afrýjunarkæran skal vera skrifleg og rökstudd, afrit a f 
úrskurði skattaráðsins skal fy ig ja  kærunni, svo og önnur málsskjöl, er skýrt 
geta málið.

Að því leyti, sem skattmatið ekki byggist á staðreyndum, sem ekki 
verður um vilst, eða rjettum skilningi laganna, heldur á áliti skattaráðsins, 
verður látið sifja við það álit, svo framarlega sem kærandi ekki lýsir því yfir, 
að hann muni kom a fram  m eð upplýsingar, er geri yfirskattaráðinu mögulegt 
að m ynda sjer sjálfstæða skoðun.

Óski gjaldandi, er kærir, að mæta sjálfur fyrir yfirskattaráðinu, til þess 
að gefa munnlega skýringu, á hann að gefa það til kynna i sjálfri kærunni, 
og skal þá taka kröfuna til greina. Þegar yfirskattaráð álítur nauðsynlegt, get- 
ur það kvatt á sinn fund form ann skaltaráðs, eða, hafi hann forfö ll, einhvern 
annan m eðlim  ráðsins; við rannsókn mála, er fram  kom a frá bæjarstjórn, 
skal ráðið kveðja til fundar form ann skattaráðs.

E f yfirskattaráðsmaður hefir sjálfur áfrýjað kæru, ber honum að víkja 
frá meðan ákvörðuð er tekin um þá kæru. Yfirskattaráðsmenn mega heldur 
eigi taka þátt i úrskurði á kærum útaf skattmati fyrir ættingja þeirra sjálfra í 
beinum ættlegg upp á við eða niður á við, maka þeirra eða systkini.

23. gr.

Úrskurður yfirskattaráðs, um atriði þau er gjaldendur hafa kært, er 
fullnaðarúrskurður.

Frá úrskurði yfirskattaráðs skal skýra bæði kæranda og skattaráði. 
Skattaráðið skal leiðrjetta skattskrána og gefa skaltheimtumanni bæjarins nauð- 
synlegar skýrslur um það.

F j ö l g u n  o g  b u r t f ö r  g j a l d e n d a .

24. gr.

E f einhverjum  gjaldanda hefir verið slept við hið almenna skattmat, 
skal gera sjerstakt skaltmat fy rir hann samkvæmt ákvæðum laga þessara.



Bætist að öðru leyti nýir gjaldendur við  — svo sem við  innflutning 
til bæjarins, eða persónur, er áður hafa verið í gjaldskyldu annars, verði sjálf- 
stæðir gjaldendur - á timanum frá byrjun skattmatsins til 1. október, skal 
gera skattmat fyrir þá samkvæmt lögum  þessum.

E f kona, sem lagður er á skattur samkvæmt lögum þessum, giftist á 
timabilinu m illi tveggja skattmata, hvílir skatturinn á henni til loka skattársins.

25. gr.

E f skattskyld persóna deyr á skattárinu eða flytur búferlum a f landi 
burt, eða skattskylt hlutafjelag eða þvi um líkt (3. gr. 3. liðu r) er rofið  eða 
hættir að eiga skattskvldar eignir í bænum, fellur skattskyldan burt m eð lok- 
um þess skattmissiris, er atburðurinn hefir gerst á. Skatlmissiri telst frá 1. 
janúar til 30. jún i og frá 1. jú lí til 31. desember.

Dánarbú og þrotabú gjalda þann skatt, er hinn látni eða þrotamaður- 
inn átti að gjalda fyrir það skattmissiri, er hann Ijetst á eða þrotabúsmeð- 
ferðin byrjaði.

E f persóna, eftir að hafa flutt búferlum úr bænum, er skattskyld 
samkvæmt ákvæðum i 3. gr. 3. lið, skal skattaráð, e f þörf gerist, reikna út 
skatt hans að nýju, bygðan á upplýsingum þeim , er fram hafa kom ið við  hið 
upprunalega skattmat.

26. gr.

Bæjarstjórninni skal heim ilt að lækka eða gefa alveg eftir skatt þann, 
er lagður er á gjaldanda samkvæmt lögum þessum, e f vitneskja fæst um, að 
atvik þau, sem gert er ráð fyrir í sfðasta kafla 17. greinar, hafi kom ið fyrir 
eftir að skattmatið fór fram.

I n n h e i m t a  s k a t t s i n s .

27. gr.

Gjalddagar skattsins eru 1. april og 1. október, og skal i hvert sinn 
greiða helm ing skattsins. Bæjargjaldkerinn sjer um irtnheimtu skattsins.

Það, sem gjaldendur hafa eigi greitt innan loka þess mánaðar, er fer 
næst á eftir þeim, er gjalda skal skattinn i — þ. e. a. s. innan 31. mai og 30. 
nóvem ber — skal innheimta m eð lögtaki.

Enginn gjaldandi getur, m eð þvi að kæra skattmatið, komist hjá þeirri 
skyldu að greiða á rjettum tima þann hluta skattsins, er þegar er fallinn i 
gjalddaga, nema yfirskattaráð hafi áður gefið úrskurð um að lækka skuli skattinn.

Begar yfirskattaráð hefir breytt skattmatinu skal leiðrjetta upphæðina, 
sem hinn einstaki gjaldandi skal greiða, með því að auka við  eða draga frá 
skattinum fyrir næsta skattgjaldstimabil, og einnig, e f þö rf gerist, með því að 
endurgreiða það, sem þegar er greitt, eða hluta a f því.

28. gr.

F lytji skattskyldur maður búferlum úr bænum, skal hann þó greiða til 
bæjarsjóðs skatt þann, er á hann er lagðnr til loka yfirstandandi skattmissiris.



R e f s i á k v æ ð i .

29. gr.

H ver sá, er vanrækir að telja fram tekjur sinar samkvæmt fyrirm ælum  
laga þessara, missir rjettinn til að kæra y fir mati þeirra til skatts, nema hann 
sanni, að skattmatið sje meira en 25% hærra en hinar rjettu tekjur. Sje mis- 
munurinn m eiri en 25%, skal hann greiða skatt a f hinum rjettu tekjum, að 
viðbættura 15%.

Þessum ákvæðum, og öðrum  i lögum þessum um afleiðingar þess að 
vanrækja framtal, þarf þó eigi að beita, e f skattaráð álitur að sá, er í hlut á, 
hafi fært gildar afsakanir fyrir aðferð sinni.

30. gr.

Sá, er móti betri vitund gefur einhverjum  a f skattmatsvaldhöfum 
rangnr skýrslur um tekjur sinar eða g jö ld  eða annað, er getur haft áhrif á 
tekjuskattinn, skal sæta sekt, er nem i alt að tifaldri skattupphæð þeirri, er 
undan var dregin, nema sæst sje á m álið m eð sam þykki bæjarstjórnarinnar. 
Sektina ákveður sfjórnarráðið, nema annaðhvort bæjarstjórn eða hinn seki 
óski að m álið kom i fy rir dómstólana, og skal þá farið m eð það sem opin- 
bert lögreglumál.

Verði slikt upplýst v ið  m eðferð dánarbús, skal búið eða erfingjarnir 
greiða tvöfalda upphæð, þá er á vantar. Proklam a, er gefin hefir verið  út i 
búinu, getur ekki raskað þessari skyldu.

Skiftarjetlur og executores testamenti eru skyldugir, þegar lok ið  er 
uppgerð á tekjum og gjöldum  búsins, að gefa skattaráði skýrslu um fjármuni 
þá, er hinn látni hefir látið eftir sig, svo framarlega sem þeir nema ekki 
minnu en 3000 kr. V ið  vanrækslu þessarar skyldu getur stjórnarráðið lagt 
dagseklir, uns henni er fullnægt.

31. gr.

M eðlim ir skattaráðs og yfirskattaráðs, sömuleiðis aðstoðarmenn þeirra, 
skattheimtumaður og aðstoðarmenn hans, svo og borgarstjóri, aðstoðarmenn 
hans og bæjarfulltrúar, eru, að við lagðri ábyrgð eftir hegningarlögunum 25. 
jún i 1869, 140. gr., sbr. 145. gr., bundnir órjúfandi þagnarskyldu út i frá, um 
upplýsingar þær um efnahag gjaldenda, er þeir fá sökum starfa sins.

32. gr.

E f skattaráð eðu yfirskattaráð hefir ekki innan timatakmarka þeirra, 
er ákveðin eru, fram kvæ m t það, er þeim  ber eftir ákvæðum laga þessara, 
geíur stjórnarráðið skyldað þau til þess, að við lögðum  sektum fyrir hvern 
einstakan mann i ráðinu, er ekki getur fært fram fu llgildar afsakanir.

33. gr.

E f birt er nokkuð það, er samkvæmt lögum  þessum ekki má birta, 
þá varðar það sektum, alt að 1000 kr.



Málin skal fara m eð sem opinber lögreglumál. Málssókn má heíja eftir 
kröfu gjaldanda, skattaráðs, yfirskattaráðs, bæjarstjórnar eða stjórnarráðsins.

34. gr.

H ver sá, sem samkvæmt 18. gr. í lögum þessum er látinn sæta sekt, 
getur innan fjórtán daga frá þvi er honum var tilkynt það, krafist þess að 
m álið verð i látið ganga fyrir rjett. Með málin skal fara sem opinber lög- 

reglumál.
í ’ ar, sem ekki er öðruvísi ákveðið, renna sektir samkvæmt lögum 

þessum í bæjarsjóð, og má innheimta þær með lögtaki.

II. K A F L I.

Um lóðargjald .

35. gr.

A f öllum  lóðum , bygðum og óbygðum , i lögsagnarumdæmi Reykja- 
vikurkaupstaðar (sbr. þó 38. og 39. gr.) skal greiða gjald í bæjarsjóð, er nefn- 
ist lóðargjald  og nemi einni krónu a f hverjum  hundrað krónum  af virðingar- 
verð i lóðarinnar.

Um  næstu fim m  ár eftir að lög þessi koma til framkvæmda greiðist 
að eins þriðjungur framangreinds gjalds a f lóðum  eða lóðahlutum, sem eigandi 
sannar, að teknar hafi verið til afnota sem matjurtagarðar eða fiskverkunar- 
reitir fyrir 1. janúar 1918, á mcðan þær eru notaðar á sama hátt. Bæjar- 
stjórnin getur fram lengt frest þennan um önnur 5 ár, svo og ákveðið, að gjald- 
ákvæði þetta skuli einnig ná til lóða eða lóðahluta, sem síðar hafa verið 
teknar til matjurtaræklunar, þó svo, að ákvæðið gildi aldrei lengur en til loka 
timabila þeirra, sem tiltekin eru í grein þessari.

36. gr.

Lóðargja ld ið greiðist af virðingarverði lóðarinnar sjálfrar, án mann- 
virkja þeirra, sem gerð hafa verið á lóðinni.

37. gr.

Lóðargja ld ið greiðist a f verð i því, sem lóðirnar eru metnar 10. hvert 
ár af lögskipaðri fasteignamatsnefnd, sbr. nú lög nr. 22, 3. nóv. 1915. E f lóðir 
myndast m illi tveggja reglulegra fasteignamata, 10. hvert ár, t. d. með þvi að 
erfðafestulandi sje breytt i bvggingarlóð, skal verð lóðarinnar ákveðið til 
bráðabirgða með mati samkvæmt lögum nr. 59, 3. nóv. 1915, um mat á 
lóðum  og löndum  i Reykjavík. Skal Ieggja það mat til grundvallar fyrir upp- 
hæð lóðargjaldsins þar til lok ið er næsta reglulega fasteignamati.

38. gr.

Undanþegnar lóðargjald i eru: allar lóð ir bæjarsjóðs og hafnarsjóðs, 
lóðin undir dóm kirkjunni og kirkjugarðar. A f  lóðum  þeim, sem sú kvöð 
hefir verið lögð á eða kann að verða lögð á, að eigi megi nota þær allar sein



byggingarlóðir, skal að eins greiða lóðargjald a f svo miklu a f lóðinni, sem 
leyft er að nota sem byggingarlóð.

39. gr.

A f erfðafestulöndum greiðist lóðargjald eftir reglum þeim , sem hjer 
fara á eftir:

1. Uudanþegin lóðargjald i eru erfðafestulönd, sem látin hafa verið á
erfðafestu með þeim skilmálum, að notanda sje skylt að láta a f hendi erfða-
festurjett sinn að nokkru a f landinu eða því öllu  gegn fyrirfram  ákveðinni 
horgun, hve nær sem bæjarstjórnin þarfnast þess handa bænum eða öðrum.

2. A f öðrum  erfðafestulöndum greiðist lóðargjald a f þeim hluta, sem 
er byggingarhæfur, þ. e. a f þeim hluta erfðafestulandsins, sem bæjarstjórnin 
heíir ákveðið eða ákveður, að nota megi sem byggingarlóð; skal gjald ið talið 
frá næstu áramótum á eftir þeirri ákvörðun, og fer þá um mat samkvæmt
38. grein. Fellur erfðafestugjaldið niður frá sama tíma að telja.

Lóðargja ld ið reiknast að eins a f */» hlutum verðmætis hins byggingar- 
hæfa lands, uns gjalddagi er kom inn á þeim  Vs hluta, sem greiða ber í 
bæjarsjóð.

40. gr.

Gjalddagi lóðargjaldsins er 1. april og 1. október ár hvert, og greiðist 
helmingur gjaldsins i hvert sinn.

41. gr.

Fyrir lóðargjaldi má gera fjárnám í hinni gjaldskyldu lóð samkvæmt
15. gr. laga 16. des. 1885, og hefir það i tvö ár frá gjalddaga forgöngurjett 
þann, sem skattgjöld til landssjóðs hafa að lögum.

I I I .  K A F L I.

Ýms ákvæði.

42. gr.

Stjórnarráðið getur, eftir tillögum  bæjarstjórnar, sett reglugerð m eð 
leiðbeiningu um rjettan skilning á lögum þessum, til nánari ákvarðana á tekj- 
um þeim, er greiða skal skatt af, fram yfir þau grundvallaratriði, er tekineru 
fram í lögunum, og um það, hvem ig skattaráð og yfirskattaráð skuli fram - 
kvæma störf sín samkvæmt lögunum.

43. gr.

Lög  þessi ganga í gildi 1. jú li 1920.
Tekjuskattsmat samkvæmt lögunum  skal fara fram í fyrsta skifti 1. 

febrúar 1921 og tekjuskattur og lóðargjald greiðast samkvæmt þeim í fyrsta 
skifti 1. april 1921.



44. gr.

Þegar tekjuskattur er lagður á í fyrsta skifti samkvæmt lögum  þessum 
er skattaráðið eigi bundið við  takmörkun þá á hreyfitölu hundraðstalna 
þeirra, er 1. gr. ræðir um, sem um getur i 2. gr.

45. gr.

M eð lögum  þessum eru úr gildi numin þau lagaákvæði, er hjer segir:
7., 8. og 9. gr. 1. nr. 86, 22. nóv. 1907, um breyting á tilskipun 20. 

april 1872 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík.
21., 22. og 23. gr. i tilskipun 20. april 1872 um bæjarstjórn i kaup- 

staðnum Reykjavik.
Lög  19. okt. 1877 um bæ jargjöld i Reykjavíkurkaupstað, 

svo og önnur lagafyrirm æli, er kom a i bága v ið  lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .

Bæjarstjórnin samþykti á fundi sínum 7. ágúst að æskja þess, að þing- 
menn bæjarins flyttu þetta frumvarp nú á þessu þingi og fengju það afgreitt. Er það 
álit bæjarstjórnarinnar, að niðurjöfnunarfyrirkomulagið sje algerlega ófullnægjandi 
í jafnstórri borg sem Reykjavik er orðin. Að öðru leyti vísast til greinargerðar 
fyrir þessu frumvarpi i Alþingistiðindum árið 1918 A, þingskjal 12.


