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Núverandi staða

● Álagningarkerfi fyrir öll sveitarfélög frá 1. janúar 2007

● Fasteignaskattur er árlega lagður á allar fasteignir sem 
eru í fasteignamati 31. desember á næstliðnu ári

● Leggja skal fasteignaskatt á nýjar eignir næsta mánuð 
eftir skráningu og mat í fasteignaskrá

● Ef fyrsta fasteignamat er sett á í upphafi árs eða 
breyting verður þá á fasteignamati 

- tekjutap sveitarfélags
- ójafnræði í skattlagningu

● Oft er óljóst hvort nýskráning komi til álagningar því 
hætta er á tvísköttun



Álit nefndar um tekjustofna sveitarfélaga frá mars 2005

● Undanþágum frá greiðslu fasteignaskatts verði fækkað

● Greiðsla fasteignaskatta hefjist næstu mánaðarmót frá 
því að eign er fyrst metin fasteignamati

Álit samráðshóps frá september 2005

● Virkt samspil fasteignaskrár og álagningar fasteignagjalda 
er ein af forsendum þess að skráin haldi réttar upplýsingar 

● Áform um mánaðarlega álagningu hafi meiri áhrif en ætla 
má – ekki þörf á leiðréttingum og allar breytingar kæmu 
sjálfkrafa fram í mánaðarlegri álagningu





• 2006 - frumvarp um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga

Lögð til breyting að fasteignaskattur taki breytingum við mánaðamót ef breytingar verða á fasteignamati.

Einnig var gert ráð fyrir að fasteignaskattur falli niður frá næstu mánaðamótum eftir að fasteign er afskráð í Landskrá
fasteigna.

Gert var ráð fyrir að ákvörðun um fjölda gjalddaga verði á forræði sveitarstjórna eins og áður.

Til að draga úr kostnaði við innheimtu var lagt til að sveitarfélögum verði heimilt að hafa aðeins einn gjalddaga þegar
um lágar fjárhæðir er að ræða.“

• Frumvarpinu var breytt í þinginu með nefndaráliti um að árlegri álagningu skyldi áfram viðhaldið

• Ekki komu fram neinar skýringar með breytingartillögunni



Framtíðarsýn Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þjóðskrár

● Álagning fasteignaskatts miðist við fasteignamat um mánaðamót

● Auka jafnræði í skattlagningu

● Virðisaukandi breytingar í byggingu mannvirkis komi til álagningar strax

● Að tekjuauki verði hjá hverju sveitarfélagi 

● Endurgerð álagningarkerfis – nýjar þarfir, s.s. „Pay as you throw“



Verkefnið snýst um

● Endurnýjun álagningarkerfis

● „Álagning fasteignaskatts á grv. fasteignamats um mánaðarmót

● Kerfishönnun og skráningarviðmót verði þróað í náinni samvinnu 
við sveitarfélög, Samband íslenskra sveitarfélaga og Jöfnunarsjóð

● Kostnaður og ábyrgð af kerfisgerð er hjá ÞÍ

● Nýtt álagningarkerfi verði innleitt 1. janúar 2023

● Breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995 og 
reglugerð um fasteignaskatt, nr. 1160/2005



Skipulag verkefnisins

● Stýrihópur:  
● Samband íslenskra sveitarfélaga, Þjóðskrá, fulltrúar tveggja 

fjármáladeilda sveitarfélaga og verkefnisstjóri

● Framkvæmdahópur (greiningarhópur, innleiðingahópur) :   
● Forritarar frá Þjóðskrá og utanaðkomandi forritarar, 

fulltrúar fjögurra fjármáladeilda sveitarfélaga og frá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga auk verkefnisstjóra

● Samráðshópur:
● Ytri hagsmunaaðilar; s.s. Jöfnunarsjóður.



• Sjálfvirkar skýrslur sem notandi sækir á vef Þjóðskrár  
eða er í áskrift á póstlista

• Samstarf við Samband íslenskra sveitarfélaga um 
innihald og þarfir sveitarfélaga

• Útbúnar í rauntíma á örfáum sekúndum

• Sækir gögn sem eru sjálfvirkt uppfærð á hverjum degi

Á döfinni - Sjálfvirkar skýrslur



Sjálfvirkar skýrslur sveitarfélaga



Takk fyrir áheyrnina

mh@skra.is
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