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til laga nm fasteignaskatt .
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1. gr.
Af öllum fasteignum á landinu, sem ekki eru sérstaklega undanþegnar, 

skal greiða árlega skatt af virðingarverði eftir fasteignamatslögum. Nefnist 
skattur þes?i fasteignaskattur.

2. gr.
Fasteignaskattur samkv. 1. gr. skal nem a:

a. af óbyggðum byggingarlóðum i kaupstöðum og kauptúnum, sem bafa 
yfir 500 ibúa, 1.5%.

b. af byggðum byggingarlóðum i kaupstððum og kauptúnum, sem hafa 
yfir 500 ibúa, 1%.

c. af öllum öðrum jarðeignum, þnrrabúðnm, grasbýlum, lóðum og lendum 
— að frádregnu verði jarðahóta og annara mannvirkja, sem ekki eru 
orðin fullra 10 ára gömul og talin eru með i fasteignamatsverði lands- 
ins —, einnig af jarðaritökum, sem eru fráskilin jörðum, svo sem : 
námum, varplðndum, rekaréttindum, veiðirétti í ám og vötnum og 
öðrum vatnsréttindum, 8°/oo.

d. af búsum, bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem ekki eru talin með 
i fasteignamatsverði lóða eða jarðeigna, til hvers sem þau eru notuð 
og úr hvaða efni sem eru, 2.5°/®°.

3. gr.
Þeir kaupstaðir og hreppsfélög, sem samkvæmt sérstðkum lögum 

leggja árlegan skatt á fasteignir i umdæmi sinu til sveitar- eða bæjarsjóðs eða 
sýsluvegasjóðs, mega ekki, eftir að Iðg þessi ganga í gildi, taka árlega hærri 
fastan skatt af hverri tegund fasteigna en rikissjóður tekur samkvæmt 2. gr. 
Þó er þeim kaupstöðum og kauptúnum, sem húseigendum að kostnaðarlausu 
annast sorphreinsun, sótbreinsun og salernahreinsun og ráðstafanir til útrým- 
ingar rottum og varnar gegn eldsvoða, heimiit að ieggja árlegan viðbótarskatt 
á húseignirnar til þess að standast þann kostnað. Þó má sá skattur aldrei 
nema meira en 3°/«, af fasteignamatsverði. Akvæði 6. gr. um undanþágu und- 
an fasteignaskatti af húsum ná ekki til þessa viðbótarskatts.

4. gr.
Byggingarlóð samkv. 2. gr. a. og b. telst hver sú lóð, sem bæjarstjórn 

eða hreppsnefnd hefir ekki með sérstökum samningi eða samþykkt ætlað til 
annara afnota en byggingarlóða. Byggð lóð telst, auk þess svæðis, er hús stend- 
ur á, sú lóð, sem ákveðið er með skipulagsuppdrætti eða samþykkt bæjar- 
stjórnar eða hreppsnefndar, að fylgja skuli húsinu og ekki sé leyfilegt aðreisa



á annað hús. Nánari ákvæði um þessi alriði setur íjármálaráðherra með 
reglugerð.

5. gr.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samn- 

ingsbundin jarðarafnot sé að ræða og árleg leiga eða eftirgjald fyrir þau sé 
undir 6% af fasteignamatsverði. Sé leigan eða eftirgjaldið undir 6%, en 
yfir 4% af fasteignamatsverði á ári, greiðist skatturinn af eiganda og leigj- 
anda eftir reglum, er Qármálaráðherra setur, en sé leigan eða eftirgjaldið eigi 
yfir 4%, greiðist skatturinn allur af leigjanda.

6. gr.
Undanþegnar fasteignaskatti e ru : fasteignir ríkissjóðs, sveitarsjóða, 

sýslusjóða og bæjarsjóða, nema jarðeignir, lendur og lóðir, sem leigðar eru 
til ábúðar, á erfðafestu eða á annan hátt fyrir lægri leigo eða eftirgjald en 
sem svarar 3% af fasteignamatsverði á ári. Ennfremur eru undanþegnar fast- 
eignaskatti íslenzkar kirkjur, sjúkrahús, skólahús og hús annara rikja með 
tilheyrandi lóðum, að svo miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum 
þeirra i milliríkjaerindum. Verkamannabústaðir, sem rikissjóður og bæjar- eða 
sveitarsjóðir leggja fram styrk til að reisa, skulu undanþegnir fasteignaskatti 
fyrstu 10 árin eftir að þeir hafa verið reistir.

Hús eða lóð, sem eigi er 100 króna virði, eru undanþegin fasteigna- 
skatti, enda telst skatturinn aðeins af heilum hundruðum, en þvi, sem um- 
fram er, skal sleppt. Hið sama gildir um itök og hlunnindi.

Ef ágreiningur rís nm skattskyldu fasteignar, sker fjármálaráðherra úr, 
en heimilt er aðiljum að skjóta máhnu til dómstólanna.

7. gr.
Ef fasteign, sem metin hefir verið i einu lagi, er skipt og eigendu- 

æskja þess, að hver hluti sé talinn sérstaklega til skattgjalds, sk u lo ' þeir bera 
það mál undir lögreglustjóra, sem leggur það undir úrskurð ráðuneytisins á- 
samt tillögum sinum.

8. gr.
Fasteignaskatt skal greiða i þvi lögsagnarumdæmi, sem eignin er. Ef 

skattgreiðandi er þar eigi heimilisfastur, skal hann hafa þar umboðsmann, er 
geri skil fyrir skattinum. Ef engi umboðsmaður er tilnefndur, telst sá um- 
boðsmaður, er eignina hefir til nytja, og ef fleiri eru, þá sá þeirra, er lögreglu- 
stjóri — í Reykjavík tollstjóri — velur.

9. gr.
Fasteignaskattur skal í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum veðkröfum 

f eignum þeim, er hann hvilir á.



10. gr.
Ef hús eða önnur mannvirki eru rifin, brenna eða ónýtast á annan 

hátt á fyrra helmingi almanaksárs, greiðist ekkert gjald á þvi ári, en vilji 
þetta til siðar, greiðist fullt gjald.

11. gr.
Gjalddagi skattsins er í kaupstöðum 1. febrúar ár hvert, en annars- 

staðar á landinu á manntalsþingum. í Reykjavik innheimtir tollstjóri skattinn, 
en lögreglustjórar annarsstaðar á landinu. Sé skatturinn eigi greiddur innan 
mánaðar frá gjalddaga, skal reikna dráttarvexti, l a/o fyrir hvern mánuð eða 
brot úr mánuði.

12. gr.
Heimilt er kaupstöðum og hreppsfélögum að hækka skattgjald það, er 

um ræðir i 2. gr., um 100 o/o, og rennur sú hækkun öll i hlutaðeigandi bæjar- 
sjóð eða sveitarsjóð, enda falli þá jafnframt niður fasteignagjöld þau, sem ár- 
lega hafa verið greidd i hlutaðeigandi bæjarsjóð eða sveitarsjóð eða sýslu- 
vegasjóð af fasteignum i hreppnnm eða kaupstaðnnra. Skattgjald samkvæmt 
þessari grein innheimtist af lögreglustjórnm — í Reykjavik tollstjóra — sam- 
timis skattgjaldinu samkvæmt 2. gr. Sama er um viðbótarskatt af húseignum 
samkv. 3. gr., ef heimild þessarar greinar er notuð.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1931 og falla þá jatnframt úr gildi lög 

nr. 66, 27. júní 1921, og öll önnur lög og lagaákvæði, er fara í bága við 
þessi lög.

G r e i n a r g e r ð .

Skattamálanefndin frá 1907, sem i vorn Klemenz Jónsson, Pétnr Jónsson, 
Ólafnr Briem, Gnðlangnr Gnðmundsson og Ágúst Flygenring, lagði fyrir Alþingi 
1908 frv. til laga nm fasteignaskatt. í greinargerð fyrir þessn frv. þeirra segir svo:

»Frá alda öðli hefir fasteignaskattnr verið talinn alveg sjálfsagðnr, og i 
ýmsnm löndnm hefir þvi jafnvel verið haldið fram, að hann einn ætti að koma 
i staðinn fyrir alla aðra skatta. En hvað sem þeirri kenningn liður, verðnr þvi 
ekki mótmælt, að fasteignaskattur hefir ýmsa yfirbnrði fram yfir flestar aðrar 
skattaálögnr. Frá sjónarmiði þjóðfélagsins er einn af aðalkostunum sá, að hann 
hvilir á hinni verðmætnstn og tryggnstn eign, og þar af leiðandi veitir vissar og 
fastar tekjnr, en er ekki neinnm misbresti eða vanhöldnm háðnr. Gagnvart ein- 
stöknm gjaldendnm er fasteignaskattnrinn einnig sanogjarn, að þvi leyti, sem 
ganga má að þvi visn, að gjaldþol sé þar, sem góð eign er fyrir«.

Þessi rök ern jafngild og góð nú og þan vorn fyrir liðlega 20 árnm.
: Við ákvörðnn fasteignaskatts verðnr þó að taka fnllt tillit til þess mikla
eðlismnnar, sem er á hinum 2 aðaltegnndnm fasteigna: annarsvegar löndnm og



lóðnm, hinsvegar húseignnm. Meginhlnti af verði landa og lóða skapast vegna 
fólksfjölgnnar og opinberra aðgerða, en án beins tilverknaðar eigendanna sjálfra. 
En verð hnseigna fer oftast að mikln eða mestn leyti eftir byggingarkostnaði i  
hverjnm stað og tíma. Ank þess er þess að gæta, að húseigandi getnr anðveld- 
Iega velt húsaskattinnm af sér yfir á leigjendurna, en jarðskattnrinn hvilir oftast 
á eigendnnnm sjálfnm. Liggnr þvi i angnm nppi, að sjálfsagt er að hafa húsa- 
skattinn miklum mnn lægri en skatt af lóðnm og jörðnm.

Jarðskatturinn verðnr eigi til þess að anka dýrtið í landinn eða fþyngja 
framleiðslnnni. Bóndi, sem býr á sjálfseignarjörð, sem metin er t. d. á 5000 
krónnr, greiðir engn hærri jarðskatt, þótt hann noti jörðina til fnlls, framleiði 
mikið og reki búskapinn af mesta dugnaði, heldnr en þótt hann slái slökn við 
cg hagnýti aðeins litinn hlnta jarðarinnar. Jarðskattnrinn leggst á nndirstöðn 
framleiðslnnnar, en eigi framleiðslnna sjálfa. Hann dregnr þvi ekki úr atvinnn- 
lifinn, en verðnr þvert á móti til þess að hamla nokknð óheilbrigðri verðhækknn 
landa og lóða.

Hið opinbera leggnr árlega fram svo mörgnm milljónnm króna skiptir 
til ýmiskonar verklegra framkvæmda. Til samgöngnbóta á landi hefir verið varið 
mikið á 2. milljón ár hvert nú undanfarið. Heil hérnð ern opnnð fyrir hag- 
kvæmari samgöngn- og flutningatækjnm og þeim fengin greið leið til kanpstaða 
og útflntningshafna. Skapast þannig beinlinis fyrir opinberar aðgerðir mikill léttir 
f samgöngnm og viðskiptnm og mögnleikar til þess að anka framleiðsluna án 
ankins tilkostnaðar fyrir einstaklingana. Af þessn leiðir aftnr hitt, að jarðirnar 
hækka i verði. Svipað er nm styrk til búnaðarframkvæmda og jarðræktarstyrk- 
inn að segja, en slik framlög ern nú mjög tekin að nálgast 1 milljón á ári. — 
Einnig þessir styrkir koma siðar fram sem verðhækknn jarðanna. Stórfé er ár- 
lega lagt fram til hafnargerða, bryggjngerða og lendingarbóta i kanpstöðnm og 
kanptúnnm. Kanpstaðirnir verja mörgnm hnndrnðnm þúsnnda á hverjn ári til 
götngerðar og til þess að leggja leiðslnr fyrir skólp, vatn, gas, rafmagn o. fl, o. fl. 
til ibúanna, ank alls þess, sem varið er til margháttaðra annara opinberra mann- 
virkja og almennra framkvæmda. Allt verðnr þetta til að hækka verð lóðanna. 
Og eftir þvf sem bæirnir stækka, hækkar og verð lóðanna beinlinis vegna fólks- 
fjplgnnarinnar.

Eðlileg og heilbrigð verðhækknn landa og lófla vegna opinberra verklegra 
framkvæmda og samgöngnbóta hlýtnr jafnan að verða i samræmi við fjárframlög 
þan, sem hið opinbera innir af hendi i þessn skyni. Slik verðhækknn iþyngir á 
engan hátt starfsemi þeirra, sem hagnýta landið, þvi hún er jafnan minni en 
sem svarar ankningn framleiðslnmögnleikanna og bættnm atvinnnskilyrðnm. 
Verðhækknnina hefir hið opinbera, riki, bæir og sveitarfélög skapað. Hún er til 
orðin beinlfnis fyrir þeirra aðgerðir og vegna fólksfjölgnnarinnar. Pess vegna ber 
hinn opinbera öll sú verðhækknn, sem er nmfram verð beinna nmbóta á land- 
inn, að réttnm lögnm.

Réttast væri og i alla staði hagfelldast, að hið opinbera ætti allar lendnr 
og lóðir. Pá rynni öll eðlileg verðhækknn, sem stafar af opinbernm aðgerðnm 
og Qölgnn ibúanna, beint til þjóðfélagsheildarinnar. Og þá gæti ekki brask og 
spákanpmennska skapafl óheilbrigða verðhækknn og sprengt jarðaverð og lóða



upp úr ölln viti, til stórtjóns fyrir þjóðina og til lómnnar i  atvinnn og efnahag 
þeirra, sem landið nota. Og þá væri jafnframt létt af þjóðinni þeim sífelldn 
afborganagreiðslnm, sem hún nú verðnr að inna af hendi árs árlega af sihækk- 
andi landverði, afborganafúlgn, sem nú þegar nemnr 3—4 milljónnm króna á ári, 
ef gert er ráfl fyrir, að eigendaskipti afl fasteignnm verfli til nppjafnaðar á hverj- 
nm 15—20 árnm.

En nú er sem er. Illn heilli hefir hifl opinbera látið af hendi, oftast fyrir 
sáralitið verfl, mestan hlnta jarðeigna sinna. Landifl er nú afl langmestn leyti 
eign einstakra manna. Pessir menn einir hafa fengið verðhækknnina, sem þjófl- 
félagsheildin hefir skapað. Milljónirnar, sem almenningnr hefir greitt til hins 
opinbera og það síflan varifl til þess að byggja vegi, brýr, götnr, hafnarmann- 
virki o. fl. o. fl., hafa i rann réttri rnnnifl til þessara manna. Lönd þeirra og 
lóðir hafa hækkað i verði, oftast meira en sem þessnm milljónnm nemnr. Þeim 
greiðir þjóðin verðhækknnarskatt, skatt af verðhækknn, sem hún sjálf hefir lagt 
fram fé til að skapa, vexti og afborganir af milljónnnnm, sem hún hefir lagt til 
opinberra framkvæmda, og öftast til viðbótar skatt af alveg óeðlilegri verðhækknn, 
sem gróðavonir og brasktilhneigingar hafa myndað og haldið nppi nm skemmri 
eða lengri tima, eins og mörg dæmi sanna.

Með hverjn ári ankast kröfnr þær, sem gerðar ern til hins opinbera nm 
verklegar framkvæmdir. Verkefni, sem ern svo stórfelld, að þan ern einstakling- 
nnnm nm megn, ern fengin félagsheildinni til úriansnar. Verklegar framfarir i 
stórnm stíl byggjast allar á samvinnn einstaklinganna, oftast á lögboðinni sam- 
vinnn. Afleiðing þessa er sú, meðan hið opinbera á litlar eða engar eignir og 
reknr fá eða engin arðberandi fyrirtæki, að skattarnir hljóta að hækka. Þetta er 
ekki ástæða til að harma, ef skattarnir ern rétt á lagðir og rétt notaðir. Þá eykst 
gjaldþol þjóðarinnar vegna opinberra aðgerða hraðar en skattabyrðin. Með starf- 
semi sinni léttir hið opinbera, ef rétt er á haldið, af einstaklingnnnm ýmsnm 
kostnaði, sem áðnr hvíldi á þeim, og gerir þeim jafnframt fært að framleiða 
meira en áðnr með minni tilkostnaði og minni vinnn eða taka meiri hagnað af 
sömn eign. Þeir, sem njóta mests hagnaðar af verklegnm framkvæmdnm hins 
opinbera, en það ern fasteignaeigendnr, eiga afl sjálfsögðn að leggja mest fé til 
þessara framkvæmda.

Eignarskattnr og fasteignaskattnr ern sjálfsagðir megintekjnstofnar með 
tekjnskattinnm. Þeir mega heita jafnir og vissir frá ári til árs og bæta að þvi 
leyti npp tekjnskattinn, sem jafnan hlýtnr að verfla talsvert misjafn eftir árferfli 
og afkomn. Sjálfsagt er, afl bæjar- og sveitarfélög, ank rikisins, noti fasteignirnar 
sem skattstofb, enda gera ýms þeirra þafl nú þegar að nokkrn leyti. Kemnr þá 
til athngnnar, hvort eigi sé heppilegast afl taka skattinn í einn lagi og skipta 
siflan milli hlntaðeigandi sjófla. Visast nm þafl efni til greinargerðar með frv. 
til laga nm tekju- og eignarskatt á þskj. 137.

Lóðir og lendnr hér á landi hafa til skamins tima verifl mjög lágt metnar 
til verfls, samanborið vifl verfllag i fólksfleiri og þéttbýlli löndnm. Verðnr þvi 
þjóðareign okkar smá að krónntali, samanborið við margra annara þjófla, þvi 
afl fasteignirnar ern jafnan stærsti eignaliðnrinn. Ennfremnr er atvinna okkar 
tengd mjög við sjó og sjávarafla. En sjórinn hefir enn eigi verið gerðnr að



einkaeign efla metinn til verðs. Meta margir svo, að af þvi þjóðareign okkar sé 
lítíl að krónutali, þá hljéti og greiflsluþol landsmanna afl vera mjög af skomnm 
skammti og mikln minna en annara þjóða, sem anflngri ern kallaðar. En gjald- 
þol þjóflarinnar er ekki rétt metið, ef Iitið er á eignareikninginn einan. Tekjnrnar 
hafa þar langtnm meira að segja. Og i því efni stöndnm við íslendingar mikln 
ofar en eignareikningnrinn bendir til. Bnjörð, sem framfleytir meðalfjölskyldn 
hér á landi, er að krónntali metin aðeins brot af þvi, sem bnjörð, er framfleytir 
jafhstórri Qölskyldn t. d. i Danmörkn, er metin til verðs þar. En notagildi hennar 
til tekjnöflnnar og lifsframfærsln er hið sama. Sá, sem notar jórðina, þarf afl 
skila margfalt meirn af afrakstri hennar til eiganda efla lánardrottins i Danmörkn 
en hér. Það er verflhækknnarskattnrinn, sem hann verðnr að gjalda. Þvi hærra 
sem jarflarverflið er, þvi meira Qármagn sem telst bnndifl i jörðinni, þvi meirn 
þarf afl skila af afrakstri hennar til eiganda eða lánardrottins, og þvi minna 
verðnr eftir handa þeim, sem yrkir landifl eða notar á annan h á tt Það er þvi 
tvimælalanst æskilegast, frá sjónarmiði þjóðfélagsins, að landverðifl haldist sem 
lægst og verðhækknnin eti ekki npp það, sem atvinnuskilyrfli og framleiflsln- 
mögnleikar batna og ankast vegna opinberra aðgerða.

Tvo siðnstn áratngina hefir verfl landa og lófla hækkað stórkostlega hér
á landi. Allar þær milljónir, sem sveitir, bæir og riki hafa tekifl af lands-
mönnnm sem skatta og varið til þess að byggja vegi, brýr, götnr, hafnarmann-
virki og til annara verklegra framkvæmda, hafa orðið til þess að hækka land-
verðið, oftast margfalt meira en framlögnnnm nemnr. Þessa verðhækknn landsins 
alla verfla þeir, sem landifl nota, nn afl greifla eigendnm þess, núverandi og 
fyrrveraudi, í hækknðn eftirgjaldi og anknnm vöxtnm og afborgunnm. Framlögin 
til opinberra framkvæmda hafa því orflið að gjöf, oft tvöfalt efla þrefalt hærri 
en Qárframlögin sjálf, til þeirra, sem landið áttn þegar verflhækknnin myndaflist. 
Af þessnm söknm hafa jafnvel sjálfar samgöngnbætnrnar stnndnm orflifl hefndar- 
gjöf fyrir hérnðin og til stórgróða fyrir nokkra braskara, þvi að þess ern dæmi, 
að verflhækknn hefir orflifl svo mikil, að hnn hefir gert meira en að eta npp 
það, sem atvinnu- og framleiðsluskilyrði hafa batnað. Mnn ekki ofætlað, að 
landverð á öllu landinn hafi hækkað, nmfram nmbætnr eigenda, nm tvöfalt til 
þrefalt hærri npphæfl en opinbernm framlögnm til verklegra fyrirtækja og nm- 
bóta nemnr tvo síflnstn áratngina. Er mefl þessari óeðlilegn verðhækknn stór- 
kostlega dregifl nr þeirri hagsbót, sem þessar opinbern framkvæmdir ella hefðn 
veitt landsmönnnm.

Til þess að gefa nokkra hngmynd nm, hversn gífnrleg verðhækknnin 
hefir verið, sknln hér tilfærð nokknr dæmi.

Árið 1908 samdi Indriði Einarsson, að tilhlntnn skattamálanefndarinnar, 
yfirlit yfir verð fasteigna á ölln landinn. Byggfli hann þafl á jarðamatinn i sveit- 
nm og virflingarverfli húsa og lófla i kanpstöðnm og kanptúnnm. Samkvæmt 
útreikningi hans var verfl fasteigna á ölln landinn árið 1908:

1. Jarðeignir ntan kanpstaða og jarðarhús öll i sveitnm ............  kr. 12700 þús.
2. Hús í kanpstöflnm og kanptúnnm ............................................ — 15000 —
3. Lóðir, erfðafestulönd og mannvirki i kanpstöðnm ....................  — 3498 —

kr. 31198 þús.



Sé gert rifl fyrir, að hús í sveitnm hafi þá verið 5 milljóna króna virði, 
hefir verð húsanna allra verifl nm 20 milljónir, en verd landsins talið aðeins 11,2 
milljónir. — Þess ber afl gæta, að hér ern allar opinberar fasteignir taldar mefl.

1 allsherjarfasteignamati, sem framkvæmt var samkvæmt fasteignamats- 
lögunnm frá 1915 og prentað 1922, vorn fasteignirnar á ölln landinu virtar sem 
hér segir:

1. Hús ntan kanpstaða ..................................................
2. Hús í kanpstöflnm ntan Reykjaviknr........................
3. Hús í Reykjavik  .......................  ...........................

Húsaverð á ölln landinn ...
4. Jarflir í sveitnm og lóflir i verzlnnarstöðnm og kan 

tú n n m .................................................  ca. kr. 21800 þé
5. Lóðir og jarfleignir i kanpstöðnm 

ntan Reykjavíknr ............................  — — 5400 —
6. Lóflir og jarðeignir i Reykjavik ... — — 14800 —

ca. kr. 20400 þús.
— — 10800 —
— — 19700 —
ca. kr. 50900 þús.

Jarða- og lóflaverð samtals 
Fasteignir samtals

ca. kr. 42000 — 
ca. kr. 92900 þás.

Hér ern ekki talin með mannvirki siflnstn 10 ára og opinberar fasteignir, 
sem hvorttveggja er nndanþegifl fasteignaskatti. En þetta hvorttveggja var þá 
metifl á ca. 9,3 milljónir króna samtals.

Verð jarða og lóða hefir þoi h. a. b. fjórfaldast frá 1908 til 1920, hœkkað 
ár ca. 11 milljónam króna app i ca. 42 milljónir.

Siflan allsherjarfasteignamatifl fór fram, hefir fram farið endnrmat á 
nokkrnm fasteignnm, ank þess sem mjög mikið hefir verið byggt af húsnm hin 
síflari ár. Hefir þvi fasteignamatið hækkafl nm ca. 36 miiljónir fram til ársloka 
1926. Samkvæmt fasteignaskattsgreiflslnm og skýrslnm til fjármálaráðuneytisins 
hefir fasteignamat skattskyldra fasteigna á ölln landinn þá verifl sem hér segir:

1. Hús ntan kanpstafla ...........
2. Hús í kanpstöflnm ntan Rvik.
3. Hús i Reykjavík ...................

4. Jarðeignir i sveitnm og lóflir: 
f kanptúnum og verzlnnar- 
stöflnm ..................................

5. Lóflir og jarðeignir i kanpstöð- 
nm ntan Reykjavikur  .........

6. Lóflir og jarfleignir i Rvik ..

ca. kr. 28,5 milljónir
— — 20,5 —
— — 35 —

Húsaverð samtals... ca. kr. 84 millj.

ca. kr. 20,4 milljónir

— — 7,6 —
— — 17 —

Jarða- og lóðaverð samtals 
Verð allra fasteigna samtals

ca. kr. 45 millj.
ca. kr. 129 millj.

Opinberar fasteignir og mannvirki siðnstn 10 ára ern hér ekki talin með. 
Á þessum fáa áram hefir þannig oerð landa og lóða, sem endarmat hefir 

oerið gert á, hœkkað enn am ca, 3 mUíjónir króna.



Á þessn ir i fer fram allsherjarfasteignamat að nýjn. Getnr ekki hjá því 
farið, að matið hækki allvernlega. Mestnr hlnti jarða og lóða og flest hús, sem 
reist vorn fyrir 1920, hafa ekki verjfl metin siðan. Segja fróflir menn, að fast- 
eignamatið mnni yfirleitt vera 50—80°/o nndir algengn sölnverði. Sennilega er þó 
ekki gerandi ráð fyrir, að fasteignamatifi hækki npp i sannvirði, þótt þafl ætti 
svo að vera. I samráði við ýmsa menn hefir verið áætlað, að það mnni hækka 
nm ca. 50 milljónir, snmpart vegna nýbygginga árin 1927—1930 og snm-
part vegna hækkaðs mats. Þijú síðnstn ár hefir meira verifl byggt en dæmi ern
til áðnr, liklega fyrir 6—8 milljónir hvert árið, og mikið bætist enn vifl á þessn 
ári. Þarf þvi ekki fasteignamatið að hækka nm nema ca. 20 %  til þess að verfla 
180 milljónir i lok þessa árs.

Samkvæmt þessn ætti að vera óhætt að áætla fasteignamatið 1930:

Hús ntan kanpstaða.......................................... ea. kr. 35 millj.
Hús i kanpstöðnm ntan Rviknr   — — 25 —
Hús i Reykjavik  — — 60 —

Húsaverð samtals ca. kr. 120 millj.
Jarðeignir i sveitnm og lóflir i verzlnnar-

stöflnm og k anp túnnm ..........................  ca. kr. 25 millj.
Lófiir og jarfleignir f kanpstöðnm ntan R v .. — — 10 —
Lóflir og jarfieignir í Reykjavík .................  — — 25 —

Jarða- og lóflaverð samtals ca. kr. 60 millj.
Verð fasteigna samtals ca. kr. 180 millj.

Hér er enn sleppt opinbernm fasteignnm og mannvirkjnm siflnstn 10 ára. 
Nemar þá oerðhœkkan landsins frá '1908 til 1930 am 50 milljónum króna, 

eða ca. 500 °/o.
Samkvæmt þessari áætlnn myndi fasteignaskattnr til rikissjóðs, ef frv. 

verflnr að lögnm, nema árið 1930:

Húsaskattnr 2.5°/oo af 120 millj....................................................  kr. 300 þús.
Skattnr af jörflnm 8°/oo af 25 millj..............................................  — 200 —
Skattnr af lóðnm og jarðeignnm i kanpst. til nppj. ca. 1 °/o af 35 millj. — 350 —

Samtals kr. 850 þás.

í fjárlögnm yfirstandandi árs er fasteignaskattnrinn áætlaðnr 250 þús. kr. 
Má þvi áætla tekjuanka rikissjóðs af samþykkt frv.

Izx*. 6 0 0  þÚH.
Og er þá hægt afl lækka tollana nm þá npphæð.

Fasteignagjöld ern nú mjög mishá í hinnm ýmsn landshlntum og vifla 
engin nema fasteignaskattnrinn til ríkissjófls.

í Reykjavik er nú húsaskattnr 8°/oo til bæjarsjóðs, ank 17» °/oo til rikis- 
sjófls, samtals 9V» af þúsnndi. Samkv. frv. myndi hann lœkka niðnr í 8°/oo, eða 
nm ca. 16°/o, þótt borgin neytti að fnlln heimildarinnar til afl leggja 100 °/o á 
húsaskattinn og taka 3*/oo hreinsnnargjald afl anki.



Lóðargjald af byggingarlóðam i Reykjavík er nú 6°/oo i bæjarsjóð, ank 
3°/oo til ríkissjófls, eða samtals 9°/eo. Það myndi þvi hækka nm rúmlega helm- 
ing af byggðnm lóðum, ef frv. yrði að lögnm og Reykjavik neytti heimildar- 
innar að fnlln.

Hvernig skattnrinn kæmi niðnr, sýna eftirfarandi dæmi:
Maðnr, sem á 35 þús. kr. hús á 5 þús. kr. lóð i Reykjavik, greiðir nú i 

fasteignagjöld af þessnm eignnm:
Húsaskatt: 9*/a0/oo af kr. 35  þús. =  kr. 332,50
Lóðarskatt: 9°/oo af — 5 — =  — 45,00

. Samtals kr. 377,50

: En samkv. frv. myndi hann greiða, ef Rvik notar heimildina að fnlln: 
Húsaskatt: 8°/oo af kr. 35 þús. =  kr. 280,00
Lóðarskatt: 2 ° /o  af — 5 — =  —  100,00

Samtals kr. 380,00

eða svo að segja sömn npphæð og nú greiðir hann.
Ef húsifl er virt á 50 þús kr. og lóðin á 5 þús.,

greiðir hann nú..................................  kr. 520,06
en myndi samkv. frv. greiða . ... — 500,00  

Skattnr hans myndi þvi lækka nm kr. 20,00

Á Akureyri er enginn húsaskattnr, en bærinn hefir heimild til afl leggja 
allt að 2°/o  skatt á byggingarlóðir og l ° /o  á aðrar lóflir, ank 3°/oo skattgjalds til 
rikissjóðs. Þar er þvi nm nokkra lækknn á byggingalóðaskatti að ræfla og til- 
svarandi hækknn á öðrnm lóflnm, ef frv. verðnr samþykkt, þótt heimildin sé 
notnð. Sama er nm SeyflisQörð og Húsaviknrþorp. 1 Vestmannaeyjnm og á Sigln- 
firði er jafn skattnr af húsnm og lóðnm, 4°/oo, ank skattsins til rikissjóðs. Á ísa- 
firfli er enginn húsaskattnr til bæjarsjóðs, en lóðargjald 1—5 anrar af feralin.

í sveitum er nú heimilt að leggja á fasteignagjöld til sýslnvegasjóða, 
l 1/*—6°/oo af verfli allra fasteigna, jafnt af húsnm sem jörflum, auk fasteigna- 
skattsins til rikissjóðs. Getnr þvi húsaskattnrinn þar komizt hæst npp i 7,5°/oo. 
Samkv. frv. myndi hann lœkka niðnr i 5°/oo, efla nm 3 3 I/3°/o, en skattnr af jarfl- 
eignnm hinsvegar tvöfaldast, ef sveitirnar notufln sér heimildina.

Eftirfarandi dæmi sýnir, hvernig skattnrinn kæmi niflnr:
Maflnr, sem á 5 þús. króna jörð mefl 8 þús. króna húsnm, greiflir nú samtals 

í  fasteignagjöld, þar sem fasteignagjöld til sýsluvegasjóða ern í hámarki, 6°/oo: 
Húsaskatt: 7 V* °l°° af kr. 8 þús. =  kr. 60,00
Jarðskatt: 9°/oo af — 5 — =  — 45.00

Samtals kr. 105,00

Samkv. frv. myndi hann greiða, ef heimildin er notnfl:
Húsaskatt: 5°/oo af kr. 5 þús. =  kr. 25,00
Jarflaskatt: 1,6 °/o af — 5 — =  — 80.00

Samtals kr. 105,00



Skattgjald hans héldist þvi óbreytt.
Ef gert væri rifl fyrir, að öll sveitar- og bæjarfélög á landinn notnðn 

heimild 12. gr. frv. til afl leggja 100% á fasteignaskattinn og allir kanpstaðirnir 
heimild 3. gr. til afl leggja 3 %» viflbótarskatt á húsin fyrir hreinsnnarkostnaði, 
má áætla samkv. framansögðu, að tekjnr þeirra af skattinnm yrðn þessar:
Húsa-, lóða- og jarðskattnr, jafn og til rikissjóðs......................... ca. kr. 850 þús.
Viðbótarskattnr skv. 3. gr., hreinsnnargjald af húsnm í kanp-

stöðnm, 3°/oo af 85 millj..............................................................— — 255 —
Samtals kr. 1105 þús. 

Fasteignagjöld til kanpstaða og sýslnvegasjóða námn 1925—
1926 ca. kr. 396 þús., mnn láta nærri að áætla þan nú . ca. kr. 455 þús. 

Verðnr þá tekjnauki héraðanna, ef frv. verðnr að lögnm og
heimilda 3. og 12. gr. neytt ................................................... — — 650 þús.

og væri þá hægt að lækka útsvörin i heild nm þá npphæð.
í frv. til laga nm tekjn- og eignarskatt á þskj. 137 er gert ráð fyrir sams- 

konar heimild fyrir bæjar- og sveitarfélög til að leggja 50% ofan á tekjnskatt- 
inn til sinna sjóða og taka þá ank þess */3 eignarskattsins. Ern tekjnr héraðanna 
af þessn áætlaðar ca. kr. 950 þús. Færi svo, að bæði þessi frv. yrðn samþykkt 
og nefndra heimilda þeirra beggja neytt nm land allt, væri sveitar- og bæjar- 
sjóðnm þar með séð fyrir tekjnm

kr. 1600 þús.
sem verja mætti til lækkunar útsvörnnnm. Mnndi sú lækknn nema h. n. b. 
36—40% af útsvaraupphæflinni á landinu ölln.

Tekjuauka rikissjófls af frv. þessnm báðnm, ef að lögnm verða, má áætla nm
kr. 1460 þús. 

og mætti þá lækka tollana nm þá npphæfl.

Um 1. gr.
Fasteignamatið er, sem knnnngt er, langt nndir sannvirði. Er þó ekki 

annars kostnr en að miða skattinn við það. Með þvi að breyta reglngerðnm 
fyrir Brnnabótafélag Islands, veðlánadeildir Búnaðarbankans og veðdeild Lands- 
banka íslands og setja inn i þær þan ákvæfli, afl fasteignamat sknli gilda til 
lántökn og brnnabóta, myndi án efa lánast að fá fasteignamatið hækkað svo, að 
nærri færi sönnn mati. Er þafl hin mesta Qarstæða, að hafa sérstakt, allt of 
lágt mat á fasteignnm til skattgjalds, en önnnr langtum hærri til lántökn efla 
bóta, ef skafli verflnr. Með þvi afl hafa matið aðeins eitt mætti og losna vifl 
mikifl og óþarft vafstnr og talsverðan kostnað, sem nú leiflir af hinnm sifelldn 
virðingargerflnm i hvert sinn, sem lán þarf afl taka út á eignina.

Um 2. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 3. gr.
Fasteignagjöld í hinnm einstökn hérnflnm ern nú mjög misjöfn, eins og 

að framan er sýnL Virðist rétt að setja ákveðið hámark, er gildi fyrir landið allL



Nokkrir kanpstaðanna annast nú allskonar hreinsnn etc. fyrir ibúana, og verðnr 
ekki hjá þvi komizt að heimila þeim, eins og verið, að leggja nokknrn viðbótar- 
skatt á húseignirnar i þessu skyni nmfram sjálfan fasteignaskattinn. Hreinsnnar- 
gjaldið er gjald fyrir ákveðið starf, og er þvi engin ástæða til að veita nokkrnm 
húsnm nndanþágn frá greiðsln á þvi.

Um 4. gr.
Þarfnast ekki skýringar. ,

Um 5. gr.
Hér er nm algert nýmæli að ræða. Fasteignaskattar af jörðum greiðast 

nú yfirleitt af leigjendum. En rétt þykir, ef eigandi teknr háa ieign af jörðinni 
eða lóðinni, að hann greiði, sjálfnr skattinn. Sé hinsvegar nm mjög ódýra leigu 
að ræða, er ekki nema sanngjarnt, að skatturinn falli á leigjanda. Anðvitað 
orkar alltaf nokknð tvimælis, hvar takmörkin sknli setja i þessnm efnnm. Hér 
ern þan sett 6% af matsverði að ofan, en 4% að neðan, og svo ráð fyrir gert,
að skattnrinn falli á báða, eiganda og leigjanda, eftir hlntföllnm, er fjármálaráð-
herra ákveðnr, ef leigan er milli þessara marka.

Um 6. gr.
Er að mestn i samræmi við 3. gr. laga nr. 66 1921, nm fasteignaskatt

að öðrn leyti en þvi, að hér er gert ráð fyrir, að fasteignir bæjar- og sveitar-
félaga sén nndanþegnar skattgjaldi eins og fasteignir rikissjóðs. Virðist ekki eðli- 
legt, úr þvi að hérnðin ekki fá skatta af fasteignnm rikissjóðs til sjóða sinna, að 
þan greiði honnm skatta af sinnm fasteignum. Undantekning er þó gerð að þvi 
er snertir lóðir eða lendur, sem leigðar ern með sérstöknm vildarkjörnm, oftast 
með gömlnm samningnm og ónppsegjanlegnm, t. d. á erfðafestn. Ákvæðið nm 
nndanþágn frá skattgjaldi af verkamannabústöðnm visst árabil er eðlileg afleiðing 
þess, að styrknr er veittnr til þessara bygginga af opinbern fé. Gildir og nm þá 
nokknð hið sama og nm jarðabætnr, sem styrktar ern af almannafé, og önnnr 
slik mannvirki, sem ern nndanþegin skattgjaldi i 10 ár.

Um 7.—11. gr.
Greinar þessar ern að mestu samhljóða 4 .-8 . gr. gildandi laga nm fast- 

eignaskatt. Ákvæðið nm dráttarvexti er þó nýtt.

Um 12. gr.
Um heimildina til kanpstaða og hreppsfélaga til þess að taka jafnhá 

fasteignagjöld i sina sjóði og rikissjóðnr teknr visast til þess, sem að framan er 
sagt. Hér er nm sameiginlegan skattstofn að ræða, og er þvi eðlilegt, að sami 
maðnr innheimti skattinn fyrir báða aðila. Er það vafningaminnst og nær eng- 
inn kostnaðarauki fyrir innheimtnmanninn.

■ Um 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa. .


