
Ed. 107. Icfndaráltt

um frumvarp til laga um skattm at fasteigna.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir a thugað frum varp þetta og varð undir eins sam m áta  um 
nauðsyn  þess, að því er snertir nýjar byggingar og lóðir undir  þeim, að svo 
miklu leyti sem þær eru ekki áður metnar, og sömuleiðis um það, að einfaldast 
og kostnaðarm inst m undi að láta ú ttek tarm enn í sveitum, eða þ ar  sem þeir eru 
til, fram kvæm a þær, en annars  af tveim skipuðum  m önnum , sem m undu  verða 
valdir sem næst þeim stöðum, er þyrfti að meta fasteignir á.

Um hitt var nefndin ekki eins sam m ála  í fyrstu, hvorl nauðsynlegt eða 
heppilegt væri að láta það sam a gilda um endurm at. Var einn nefndarm anna 
sjerstaklega h ræ d d u r  um, að með ákvæðum  frumvarpsins væri gerður óþarflega 
greiður aðgangur til endurm ata, án brýnna nauðsynja, sem gætu valdið ofmiklu 
losi á m atinu og ruglingi.

Það varð því að samkomulagi, að nefndin hefði tal af fvrv. fjármála- 
ráðherra  um  þetta atriði, og fjellst h an n  á, að þetta væri á nokkrum  rökum  bygt, 
og lagði því til, að sú breyting væri gerð, að þeir, sem æsktu endurmats, yrðu að 
sækja um það til s t jórnarinnar,

Á þetta fjellst nefndin og varð sam m ála  um að bæta inn í frumvarpið 
einni grein þessa efnis.

Nefndin leggur því til, að háttv. efri deild sam þykki frum varpið  með þeirri



BREYTINGARTILLÖGU, 

að inn i frumvarpið sje bætt nýrri grein, sem verði 3. gr., svo h ljóðandi:

Nú óskar einhver endurm ats  á fasteign sinni, og skal h an n  þá senda 
stjórnarráðinu rökstudda um sókn um  það, og fer þá endurm at fram, ef leyfi er 
veitt til þess.

Greinatalan breytist sam kvæ m t þessu.

Alþingi, 14. mars 1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. fundaskr. og framsm.

Sigurður H. Kvaran.


