
E<1. 261. Frnmvarp

til laga um  breytingar á lögum  nr. 36, 4. jún í 1924, um  bæjargjöld i Reykjavik.

F rá  fjárhagsnefnd.

í stað siðustu m álsgreinar 3. g reinar laganna kom i 2 m álsgreinir, svo 
hljóðandi:

K irkjur, skólahús, s júkrabús, þingbús og hús an n a ra  rik ja, að svo 
m iklu leyti, sem  þau eru no tuð  af send im önnum  þeirra í m illirik jaerindum . 
Hið sam a gildir um  lóðir, er fylgja slikum  búsum .

Et ágreiningur verður um  gjaldskyldu fasteignar, sker ráð h erra  úr, en 
heim ilt er aðiljum  að skjóta m álinu  til dóm stó lanna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Með lögum nr. 36, 4. júni 1924, var Reykjavikurkaupstað heimilað að 
innheimta fasteignagjöld af húsum  og lóðum i umdæminu. 1 3. grein laganna 
eru taldar upp þær eignir, sem eru undanþegnar þessu fasteignagjaldi, og eru 
það samkvæmt 1. málsgrein fasteignir bæjarsjóðs og hafnarsjóðs Reykjavíkur, og 
samkvæmt 3. málsgrein: »Lóðir, sem eru eign annara ríkja, að svo miklu Ieyti, 
sem þær fylgja húsum , sem notuð eru af sendimönnum þeirra í m illiríkja- 
erindum, og kirkjugarðar«.

í lögum nr. 66, 27. júni 1921, um fasteignaskatt (til rikissjóðs), eru þessar 
fasteignir undanþegnar skatti: »Fasteignir ríkissjóðs, aðrar en jarð ir í leiguábúð 
og leigulóðir. Ennfrem ur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og hús annara 
rikja, að svo m iklu leyti, sem þau eru notuð af sendim önnum  þeirra i m illiríkja- 
erindum. Hið sama gildir um lóðir, er fylgja slíkum húsum«.

Eins og þessi löggjöf er nú, eru skólar, sjúkrahús og þinghús bæjarins 
undanþegin fasteignaskatti til ríkisins, og kirkjur slikt hið sama, ef til kæmi, en 
tilsvarandi húseignir rikisins skattskyldar til bæjarins. Sem stendur greiðir rikis- 
sjóður i fasteignagjöld til Reykjavikurkaupstaðar:

Af a lþ in g is h ú s iu u .....................................kr. 1826,80
— dóm kirkjunni  — 977.40
— m e n ta sk ó la n u m ..................................... — 1094.40
— k e n n a ra s k ó la n u m  — 418.60
— stýrim annaskólanum  , . . . . — 354.20

Samtals kr. 4671.40 
Ennfrem ur gjald fyrir Laugarnesspitala, Kleppsspitala m. fl.
Það virðist með öllu óeðlilegt, að þær tegundir fasteigna, sem eru und- 

anþegnar fasteignaskatti til rikissjóðs, gjaldi fasteignagjald i bæjarsjóð. Að vfsu



heflr bærinn dálitinn sjerstakan kostnað af sóthreinsnn, sorphreinsnn og salerna- 
hreinsnn þessara búsa, en hinsvegar fær bærinn vatnsskatt af þeim, sem vænt- 
anlega nægir fyrir þessum litlu beinu ótgjöldum auk vatnsveitukoslnaðarins. 
Gjald þetta ýrði mjög tilflnnanlegt fyrir landsspitalann, og getur beinlinis orðið 
þvi til fyrirstöðu, að hjer verði bygðar veglegar kirkjur. Virðist því rjett, að hinar 
sömu eignir, sem eru undanþegnar fasteignaskatti, sjeu einnig undanþegnar fast- 
eignagjaldi til Reykjavikurbæjar, og fer efni frv. i þá átt.


