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um frum varp  til laga um skattmat fasteigna.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndin hefir athugað frum varp  þetta og fellst á þá skoðun stjórnar- 
innar, að rjett sje að skipa með sjerstökum lögum mati á þeim fasteignum, 
sem ekki hafa verið m etnar i allsherjarfasteignamati.



Nefndin er eínníg fyllilega sam þykk því, að kostnaður við m atið sje 
sparaður sem mesl. Fyrir  því fellst nefndin á, að rjett sje að fela matið í 
sveitum og s jávarþorpum  ú ttek ta rm önnum  eða 2 m önnum  öðrum , er sýslu- 
m aður  nefnir til, en vill ekki einskorða það við ú ttektarm enn. Bæði verður 
matið á þann  hátt fram kvæm t með langsamlega m instum  kostnaði, og auk 
þess svo litið um nýbyggingar og endurbæ tur  fasteigna úti um  land, að litlu 
getur m unað  á skattinum  þar til allsherjarfasteignamat fer fram.

Hinsvegar getur nefndin ekki fallist á, að þetta fyrirkomulag sje heppi- 
legt í kaupstöðunum , og það af þessum ástæðum:

1. Að í kaupstöðunum , og þá sjerstaklega í Reykjavik, verða mörg hundruð  
fasteignir m etnar milli þess sem allsherjarfasteignamat fer fram, og því 
hætt við, að sam ræ m i matsins yfirleitt geti raskast til verulegra m una, ef 
aðrir en hinir lögskipuðu fasteignamatsmenn fram kvæ m a matið.

2. Að nefndin telur síður en svo n o kku rn  sparnað  að því fyrir rikissjóð- 
inn, að aðrir en hinir lögskipuðu fasteignamatsmenn fram kvæm i matið 
i kaupstöðunum .

Nefndin gerir ráð fyrir, að undirfasteignamatsnefndir i kaupstöðum  
meti til jafnaðar  3 hús á dag. Verður þá kostnaður undirm atsnefnda 7 kr. á 
hús. Kostnað yfirmatsnefnda áætlar nefndin 40°/o af kostnaði undirm atsnefnda, 
eða um 3 kr., og allan koslnaðinn 10 kr. á hús, en sam kvæ m t frum varpinu 
verður m atskostnaðurinn i þvi nær öllum tilfellum 12 kr. á hús, því það 
m un  undantekning, að fasteignamat á húsi sje undir 4000 kr.

Af fram angreindum  ástæðum ræ ður nefndin háttvirtri deild til að sam- 
þykkja frum varpið með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. 1. gr. orðist svo:
Fasteignir allar, sem meta þarf  til skalls þangað til allsherjarskatt- 

mat fer fram, skulu utan kaupstaða m etnar  af ú ltek tarm önnum  eða 2 
m önnum , sem s\'-slumaður nefnir til, hvort sem ástæðan til matsins er sú, 
að eignin er ekki tekin í gildandi fasteignamat eða að endurm at fer fram.

1 kaupstöðum  skal matið fram kvæm t af h inum  lögskipuðu fasteigna- 
matsnefndum.

2. Við 3. gr.
A eftir >)v irð ingarmenn«  k o m i .
utan kaupstaða.
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