
351. Frumvarp

til laga um bæ jargjöld í Reykjavik.

(E ftir  2. umr. í N d .).

1. gr.

F je það, sem útheimtist til að standa straum af útgjöldum  Reykjavik- 
urkaupstaðar til bæjarþarfa, skal að svo m iklu leyti, sem sjerstakar tekjur 
kaupstaðarins brökkva ekki til, fengið m eð þvi að leggja gjald á allar fast- 
eignir i lögsagnarumdæminu og m eð þvi að leggja útsvar á ibúa bæjarins, 
á atvinnu, sem stunduð er i bænum, á bátum eða skipum, sem gerð eru út 
frá bænum, og á stofnanir og arðsöm fyrirtæki.

2. gr.

Fasteignagjald það, sem ræðir um í 1. gr., skal m iða v ið  virðingarverð 
eftir fasteignamatslögunum og ákveðst það þannig:
a. A f öllum  húsum, úr hvaða efni sem eru og til hvers sem þau eru notuð, 

svo og a f öllum  lóðum , bygðum  og óbygðum , sem bæjarstjórnin hefir 
ekki með sjerstökum samningi eða samþykt ætlað til annara afnota en 
til byggingarlóða, skal greiða 0,8 °/o — 80 aura a f hverjum  100 krónum 
—  af virðingarverði, enda annast bærinn, húseigendum að kostnaðar- 
lausu, sóthreinsun, sorp- og salernahreinsun, ráðstafanir til útrým ingar 
rottum og tryggingar gegn eldsvoða.



b. A f  öllum  lóðum  og löndum, sem m eð sjerstökum samningí við bæjar- 
stjórn eða m eð sjerstakri samþykt hennar eru ætlaðar til ræktunar, fisk- 

• verkunar eða annara slikra afnota, og ekki eru byggingarlóðir, skal greiða 
0,2 °/o — 20 aura a f hverjum  100 krónum  —  af virðingarverði.

Fasteignagjald skal telja a f heilum hundruðum króna a f virðingarverði, 
en þvi, sem umfram er, skal sleppa, og nái virð ing ekki hundrað krónum, 
greiðist ekkert gjald.

3. gr.

Undanþegnar fasteignagjaldi eru allar fasteignir bæjarsjóðs og hafnar- 
sjóðs Reykjavikur.

Ennfrem ur eru undanþegin fasteignagjaldi:
Lóð ir, sem eru eign annara rikja, að svo m iklu leyti sem þær fy lg ja  

húsum, sem notuð eru a f sendim önnum  þeirra í m illirik jaerindum , og 
kirkjugarðar.

4. gr.

Fasteignagjald skal greiða i skrilstolu bæjargjaldkerans í Reykjavik, 
og er gjalddagi 2. janúar ár hvert.

5. gr.

Fasteignagjaldið hvílir sem lögveð á fasteign þeirri, sem það er lagt á, 
og skal ásamt dráltarvöxtum i 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum  öðrum 
veðkröfum  í eigninni.

Rrenni hús eftir gjalddaga, hefir fasteignagjaldið og forgangsrjett i bruna- 
bótunum á sama hátt.

6. gr.

Þegar lög þessi koma í gildi, falla í burtu þau gjöld, sem nú hvila á 
fasteignum kaupstaðarins til að standast kostnað við sóthreinsun (lö g  nr. 20, 
15. okt. 1875) og sorphreinsun og salernahreinsun (lög  nr. 42, 11. jú li 1911), 
en vatnsskattur helst óbreyttur samkvæmt löguni nr. 84, 22. nóv. 1907, að 
öðru leyti en þvi, að m iða skal skattinn v ið  fasteignamatsvirðingu húsa, en 
ekki brunabótavirðingu.

7. gr.

Útsvari þvi, sem ræðir um í 1. gr., skal niðurjöfnunarnefnd jafna nið- 
ur eftir efnum og ástæðum gjaldenda.

N iðurjöfnunin nær til allra einstaklinga og fjelaga, sem hafa lögheim - 
ili eða fast aðsetur i bænum eigi skemur en 3 mánuði. Reir skulu greiða þar 
fult g ja ld  eftir öllum  efnahag sinum og ástæðum, nema þeir hafi lika á gja ld - 
árinu haft fast aðsetur annarsstaðar og gold ið  þar útsvar. Skal þá draga frá 
útsvarinu tiltölulega eftir þeim  tíma, er þeir dvöldust annarsstaðar, þó eigi 
meira en þeir guldu þar.



Á  hverskonar atvinnu, sem stunduð er i bænum, eða á bátum eða 
skipum, sem gerð eru úl frá bænum, eða leggja þar upp afla sinn eða nauð- 
synjar, má leggja útsvar, þótt atvinna sje ekki stunduð nema 4 vikur ársins 
og þóU sá, er atvinnuna stundar, eigi lögbeim ili annarsstaðar, utanlands eða innan.

Ennfrem ur nær útsvarsskyldan til allra þeirra manna, sem lögskráðir 
eru á skip, sem skrásett eru i Reykjavik, svo og til þeirra, sem bafa á hendi 
launuö störf og aukastörf i bænum, þólt eigi sjeu þeir þar búsettir, enda sje 
atvinnan stunduð ekki skemur en 3 mánuði. Pó  má ekki skattleggja þingfar- 
arkaup alþingismanoa, sem heim ili eiga annarsstaðar.

Útgerðarmenn, skipaeigendur og aðrir atvinnurekendur skulu standa 
skil á útsvari þeirra utanbæjarmanna, sem atvinnu hafa hjá þeim  eða á skip- 
um þeirra, enda er þeim  heim ilt að halda eftir alt að 10 °/o a f kaupi slikra 
manna til greiðslu á útsvarinu. N iðurjöfnunarnefnd tilkynnir þeim, sem standa 
eiga skil á útsvari utanbæjarmanna, jafnskjólt er hún hefir lok ið  niðurjöfnun, 
útsvör þau, sem þeim  ber að standa skil á.

Um útsvar samvinnufjelaga fer eftir þeim sjerstöku lögum, er um slik 
fjélög gilda.

Undanþegnir útsvari eru sendimenn annara rikja og þeir þegnar sama 
rikis, sem eru i þjónustu þeirra og stunda ekki aðra atvinnu i bænum, svo 
og þeir, sem m eð sjerstökum lögum eru undanþegnir skatti.

8. gr.

N iðurjöfnunarnefnd skal skipuð 5 mönnum. Skattstjórinn í Reykjavik 
er form aður hennar, en 4 nefndarmennina kýs bæjarstjórnin til eins árs í senn 
á siðari reglulegum fundi sinum i nóvem berm ánuði ár hvert. K jörgengir til 
nefndarinnar eru þeir bæjarbúar, sem kjörgengir eru til bæjarstjórnarinnar. 
Nefndarm enn fá þóknun úr bæjarsjóði fy rir starf sitl eftir nánari ákvæðum 
bæjarstjórnar.

‘J. gr.

Aðalniðurjöfnun útsvara skal fara fram  i byrjuu hvers árs og vera 
lok ið fyrir 15. dag aprilmánaðar, og skal niðurjöfnunarskráin liggja til sýnis 
frá 15. april til 1. maí.

V ið  aðalniðurjöfnun skal jafna niður þeirri upphæð, sem ákveðin er i 
fjárhagsáætlun bæjarins það ár, auk 8 — 10 °/o umfram.

Aukaniðurjöfnun skal fara fram  siðari hluta hvers mánaðar og auka- 
skrá liggja til sýnis 1.— 15. dag næsta mánaðar.

V ið  aukaniðurjöfnnn skal leggja  útsvar á þá gjaldendur, sem bæst 
hafa við  frá siðustu niðurjöfnun, svo og á þá, sem kunna að hafa fallið a f nið- 
urjöfnunarskrá áður.

Um kærur y fir  niðurjöfnun og úrskurði á þeim  fer eftir þeim regl- 
um, er nú gilda, sbr. þó 10. gr,



10. gr.

Úrskurði baejarstjórnar má skjóta til yfirskattanefndar bæjarins. Skal 
það gert brjeflega innan 15 daga frá úrskurði bæjarstjórnar. Yfirskattanefnd 
úrskurðar kæruatriðin innan 15 daga og birtir þeim , sem hlut eiga að máli, 
úrslitin. E r því máli þar m eð lokið.

Ekkert gjald  má yfirskattanefnd hækka eða lækka nema svo reynist, 
að það hafi verið sett að minsta kosti 10 #/° ° f  lágt eða hátt.

Nefndin tekur borgun fyrir störf sin, og reiknast hún samkv. lögum 
nr. 74, 27. jún í 1921, og tilsk. nr. 84, 30. nóv. 1921, þó þannig, að það greið- 
ist úr bæjarsjóði, sem þar greiðist úr rikissjóði, enda úrskurðar bæjarstjórn 
reikningaDa. Nú fær áfrýjandi ekki lækkun á útsvari sinu, og ber honum þá 
að endurgreiða bæjarsjóði allan kostnað af áfrýjuninni, og úrskurðar yfir- 
skattanefnd þann kostnað. Fái áfrýjandi lækkun á útsvari sínu, greiðir hann 
helm ing kostnaðar m eð sama hætti. Þessum kröfum  bæjarsjóðs á áfrýjendur 
fy lg ir lögtaksrjettur.

11. gr.

Útsvör ö ll skal greiða i skrifstofu bæjargjaldkera, og eru gjalddagar út- 
svars samkvæmt aðalniðurjöfnun 1. dag m aím ánaðar og 1. dag októberm án- 
aðar, en gjalddagar annara útsvara þann dag, sem niðurjöfnunarskrá er lögð 
fram, og sá annar, ekki skemra frá en 5 mánuðum, sem á niðurjöfnunarskrá 
er ákveðinn. Helm ing útsvars skal greiða á hverjum gjalddaga. Enginn getur, 
með þvi að skjóta útsvari sinu til bæjarstjórnar eða yfirskattanefndar, komist 
hjá því að greiða þann hluta útsvarsins, sem fallinn er i gjalddaga, en verði 
gjald inu breytt, skal það, sem ofgoldið er, endurgreitt úr bæjarsjóði.

. 12. gr.

Sje fasteignagjald eða útsvar, sem ræðir um i lögum  þessum, eigi 
greitt áður en 2 mánuðir eru liðn ir frá gjalddaga, skal gjaldandi skattsins 
greiða bæjarsjóði dráltarvexti, er nemi 1% — einni krónu a f hverjum  100 
krónum  — fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem líður frá gjalddaga, 
uns gjald ið er greitt.

Sömu dráttarvexti skal og greiða, e f önnur g jö ld  til bæjarsjóðs Reykja- 
víkur, svo sem vatnsskattur, leigugjöld af lóðum , erfðafestulöndum og öðrum  
fasteignum, gangstjetta- og holræsagjöld, skólagjöld o. s. frv., eru eigi greidd 
innan tveggja mánaða frá gjalddaga.

Dráttarvextirnir hafa lögtaksrjett á sama hátt og sjálf gjöldin .

13. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi num in:
22. gr. í tilskipun 20. april 1872, um bæjarsljórn i kaupstaðnum Reykja- 

vík, og lög 19. okt. 1877, um bæjargjöld í Reykjavikurkaupstað, svo og önnur 
lagafyrirmælí, er koma í bága við  lög þessi.


